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KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 
Wydział Nauk o Zdrowiu 

 

Kierunek studiów 
LOGOPEDIA Z FONOAUDIOLOGIĄ  

Profil studiów □  ogólnoakademicki      praktyczny    

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 
Studium Filozofii i Psychologii Człowieka 

Kontakt (tel./email): 
Tel: 85 748 5465 (Kierownik),  85 748 5497,  85 686 5085  

e-mail: sfp@umb.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr hab. Barbara Polityńska - Lewko 

Osoba(y) prowadząca(e): mgr Agnieszka Dziadel 

Przedmioty wprowadzające wraz z 

wymaganiami wstępnymi 
nie wymagane 

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)     II stopnia (magisterskie) □  jednolite magisterskie □ 

 

Rodzaj studiów:  stacjonarne     niestacjonarne □ 

Rok studiów I      II   □   III  □   I V  □   V  □          Semestr studiów: 1  □    2      3   □   4  □  5  □   6  □ 7   □   8  □    9   □  10  □   

Nazwa modułu/przedmiotu:  PEDAGOGIKA ECTS 

2 

Typ modułu/ przedmiotu:  Obowiązkowy     fakultatywny □ 

Język wykładowy:  polski        obcy   □ 

Miejsce realizacji: 

 

ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH  

PRAKTYK ZAWODOWYCH  

FORMA ZAJĘĆ 
 

Liczba godzin  

Wykład  10 

Seminarium  40 

Ćwiczenia   

Samokształcenie /bez nauczyciela 10 

E-learning   



 

Zajęcia praktyczne   

Praktyki zawodowe   

Inne ……………………  

RAZEM  60 

 

 

 

 

Opis 

przedmiotu: 

 
 

 

Założenia i cel 

przedmiotu: 

 

 

Po zakończeniu realizacji przedmiotu student powinien: 

- znać podstawowe pojęcia i terminologię z zakresu nauk pedagogicznych, 

- umieć ukazać miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z naukami medycznymi,  

- rozumieć relacje między jednostką a środowiskiem w oddziaływaniu pedagogicznym, 

- umieć scharakteryzować cechy oraz podstawowe metody wychowania, 

- znać zasady nauczania oraz rozumieć zależności pomiędzy elementami procesu nauczania - uczenia się,  

- umieć opracować konspekt zajęć edukacyjno - zdrowotnych, z uwzględnieniem wieku i zasobu wiedzy uczestników, 

- potrafić zaplanować i przeprowadzić zajęcia w wybranej grupie. 

Metody dydaktyczne 

 

poglądowe (wykład konwersatoryjny multimedialny),  

aktywizujące (dyskusja, metoda przypadków, metoda sytuacyjna, metaplan, mapa skojarzeń, gry dydaktyczne, drama, 

metoda projektów) 

 

Narzędzia 

dydaktyczne 

rzutnik multimedialny, prezentacje multimedialne, kwestionariusze, schematy, filmy, materiały źródłowe 

 

MACIERZ EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA MODUŁU /PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO KIERUNKOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ,  

METOD WERYFIKACJI ZAMIERZONYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ORAZ FORMY REALIZACJI ZAJĘĆ. 

 

Symbol i numer 

przedmiotowego 

efektu uczenia 

się 

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/umie/potrafi:  Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

Metody weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów uczenia 

się:  

Forma zajęć 

dydaktycznych* 

wpisz symbol 

   Formujące 

*** 

Podsumowujące

** 

 

WIEDZA 

 

W26 
Zna zasady i znaczenie promocji zdrowia i zdrowego stylu życia 

w profilaktyce chorób społecznych 

P6S_WK 

ocena 

aktywności 

studenta w 

czasie zajęć,  

bieżąca 

informacja 

zwrotna 

zaliczenie 

pisemne,  

realizacja 

zleconego  

zadania 

W, S 

W30 Definiuje pojęcia związane ze zdrowiem i stylem życia 



 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

U05 
Posiada umiejętność prezentacji zdobytej wiedzy w formie 

czytelnego przekazu 
P6S_UK 

obserwacja 

pracy studenta, 

bieżąca 

informacja 

zwrotna,  

realizacja 

zleconego  

zadania,  

projekt  

S 
U12 

Potrafi zaplanować oraz zrealizować zajęcia dydaktyczne                      

z zakresu edukacji zdrowotnej, dobierając odpowiednie metody, 

formy i środki nauczania. 
P6S_UW 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE / POSTAWY 

 

K01 
Okazuje szacunek wobec pacjenta i grup społecznych oraz 

troszczy się o ich dobro. 
P6S_KR 

obserwacja 

pracy studenta, 

bieżąca 

informacja 

zwrotna 

Ocena 360° W, S 

* FORMA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH  

W- wykład; S- seminarium; Ć- ćwiczenia; BN – samokształcenie/bez nauczyciela ; ZP- zajęcia praktyczne; PZ- praktyka zawodowa; EL- e-learning  

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA (BILANS PUNKTÓW ECTS)  

 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawdzenie, itp.)  

Obciążenie studenta (h)  

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)  

Udział w wykładach (wg planu studiów) 10 

Udział w ćwiczeniach/(wg planu studiów)  

Udział w seminariach (wg planu studiów) 40 

Udział w zajęciach praktycznych (wg planu studiów)  

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami  

Samodzielna praca studenta (przykładowa forma pracy studenta)  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń  

Samodzielne przygotowanie do seminariów  

Wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku, samokształcenia itd………………………………. 10 

Przygotowanie do zajęć praktycznych  

Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)  



 

Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia  i udział w egzaminie  

Sumaryczne obciążenie pracy studenta  

                                                                                                                                                    Godziny ogółem 

 

60 

Punkty ECTS za moduł/przedmiotu  2 

 

TREŚĆ PROGRAMOWE POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ: 

 

 Liczba godzin 

 

WYKŁADY 1. Pedagogika jako nauka, podstawowe pojęcia. Pedagogika w systemie nauk. Pedagogika a medycyna. 

2. Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej. 

3. Wychowanie jako podstawowe pojęcie pedagogiczne. 

4. Edukacja zdrowotna - podstawy teoretyczne, terminologia, cele i koncepcje.  

5. Elementy procesu nauczania - uczenia się: rodzaje uczenia się, składniki wiedzy, treści i cele kształcenia, 

metody nauczania klasyczne i aktywizujące, formy organizacyjne kształcenia, środki dydaktyczne, 

ewaluacja procesu kształcenia. 

10 

ĆWICZENIA   

SEMINARIA 1. Cechy pedagoga w perspektywie osób uczących się / wychowanków. 

2. Cechy i metody wychowania.  

3. Środowiska wychowawcze.  

4. Kompetencje logopedy - edukatora.  

5. Metodyka edukacji zdrowotnej: zasady nauczania klasyfikacja i operacjonalizacja celów kształcenia, 

dobór metod i form nauczania, tworzenie narzędzi ewaluacyjnych. 

6. Projekty dydaktyczne realizowane przez studentów w małych, kilkuosobowych grupach: opracowanie 

przez każdą z grup szkicu konspektu zajęć edukacyjno - zdrowotnych na dowolnie wybrany temat, ze 

zwróceniem szczególnej uwagi na dobór treści, metod, form organizacyjnych i środków kształcenia, 

adekwatny do założonych celów oraz cech uczestników / osób uczących się. 

7. Realizacja projektów - przeprowadzenie przygotowanych zajęć oraz ich ewaluacja. 

40 

ZAJĘCIA 

PRAKTYCZNE 

  

PRAKTYKI 

ZAWODOWE 

  

SAMOKSZTAŁCENIE Zaplanowanie oraz przygotowanie przez grupę zajęć edukacyjno-zdrowotnych: dopracowanie konspektu 

zajęć, podział ról i zadań między realizatorów każdego z projektów, przygotowanie materiałów i środków 

dydaktycznych do zajęć. 

10 

E- LEARNING   



 

LITERATURA   

 

PODSTAWOWA - Edukacja zdrowotna z elementami teorii wychowania, Chruściel P., Ciechaniewicz W. (red.).  PZWL,  

  Warszawa 2018 

- Edukacja zdrowotna, Woynarowska B. (red.).  PWN, Warszawa 2017 

- Pedagogika, Ciechaniewicz W. (red.).  PZWL, Warszawa 2008  

 

 

UZUPEŁNIAJĄCA 

 

- Pedagogika. t. 1, 2 i 3. Śliwerski B. (red.). GWP, Gdańsk 2006. 

- Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1 i 2. Śliwerski B., Kwieciński Z. (red.). PWN, Warszawa 2006. 

 

KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

(opisowe, procentowe, punktowe, inne ……………………..formy oceny do wyboru przez wykładowcę) 

 

EFEKTY UCZENIA 

SIĘ 

 

NA OCENĘ 3 NA OCENĘ 3.5 NA OCENĘ 4 NA OCENĘ 4.5 

 

NA OCENĘ 5 

Wymienione wyżej 

formujące metody 

weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów 

kształcenia oceniane są 

systemem procentowym   

60% 70% 80%  90%  100% 

 

WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU:  
 

 ZALICZENIE WYKŁADÓW i SEMINARIÓW: na podstawie aktywnego, merytorycznego udziału w zajęciach, wykonania zadań pisemnych zaliczających 

realizowany na zajęciach materiał  oraz  realizacji projektu zajęć edukacyjnych; 

 ZALICZENIE SAMOKSZTAŁCENIA: zaplanowanie oraz przygotowanie zajęć edukacyjno-zdrowotnych na podstawie opracowanego przez grupę konspektu. 

 

OSIĄGNIĘCIE ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

□  pozytywny wynik końcowego egzaminu 

□  egzamin teoretyczny pisemny 

□  egzamin teoretyczny ustny 

□  egzamin praktyczny 

  zaliczenie 

 

Data opracowania programu: 20.09.2020 r. 
 

Program opracowała: mgr Agnieszka Dziadel 

 


