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Cele przedmiotu i założenia
Założeniem tego przedmiotu jest zorientowanie studentów w zakresie istoty oraz specyfiki
zadań stawianych przed systemami edukacji dzieci – w szczególności w odniesieniu do roli.
kompetencji i odpowiedzialności nauczycieli edukacji początkowej (w przedszkolu oraz w
klasach I-III) w Polsce.
Celami szczegółowymi są:
1. Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu możliwości i
uwarunkowań stymulacji rozwoju dzieci na poziomie wczesnej edukacji
2. Ukazanie szczególnego znaczenia wiedzy o nauczycielu dziecka oraz o dziecku jako o
podmiocie edukacji szkolnej (przedszkolnej) i pozaszkolnej
3. Przyswojenie przez studentów wybranych treści na gruncie studiowania wybranych
publikacji z zakresu edukacji nauczycieli oraz edukacji dzieci
4. Zorientowanie studentów (jako przyszłych nauczycieli) w kontrowersjach i głównych
tendencjach odnoszących się do edukacji dzieci oraz do edukacji ich nauczycieli.
5. Inspirowanie studentów do podejmowania prób i inicjatyw zamierzonych działań
praktycznych wobec dziecka w przestrzeni lokalnej i globalnej w ścisłym związku z
teoriami psychologicznymi – pedagogicznymi.
Poprzez studiowanie tego przedmiotu student powinien potrafić dokonywać selekcji źródeł
bibliograficznych z zakresu edukacji dzieci oraz ich nauczycieli. W rezultacie winien
pozyskać podstawy wiedzy, aby móc zadecydować o wyborze specjalizacji nauczycielskiej i
postawić przed sobą stosowane zadania krótko- i długoterminowe pozwalające stać się
kompetentnym i odpowiedzialnym nauczycielem na miarę wyzwań XXI wieku – zwłaszcza
w kontekście społeczeństwa wiedzy.

Wymagania wstępne
Znajomość podstaw psychologii ogólnej i rozwojowej.
Treści merytoryczne przedmiotu
Psychosyntetyczne podejście do rozwoju dziecka oraz zrozumienie prawdziwej natury
dziecka warunkiem skutecznych oddziaływań dorosłych (zwłaszcza nauczycieli)
Kategorie dziecka i dzieciństwa w kontekście edukacji i praw dziecka
Start szkolny dziecka a jego gotowość do nauki szkolnej
Czynniki warunkujące rozwój człowieka (dziecka) a przesłanki „uczyć się aby… „
Wyzwalanie aktywności w sytuacjach zadaniowych – edukacyjnych ważnym zadaniem
i kompetencją nauczyciela dzieci w obliczu społeczeństwa wiedzy
Jak kochać dziecko – wybrane koncepcje i dyskursy w kręgu pedagogiki dziecka
O sukces dziecka – o ocenianiu, zdolnościach i trudnościach w procesach kształcenia i
wychowania
Kontrowersje wokół zasad kontroli, oceny osiągnięć i zachowań dzieci – tendencje w
ocenianiu (nie)opisowym
Tendencje w zakresie konstruowania materiałów dydaktycznych dla edukacji
początkowej
Dziecko i jego rówieśnicy w klasie szkolnej – mechanizmy i procesy
Klasy integracyjne – za i przeciw (kontrowersje w obliczu badań)
Klasy łączone w systemie edukacji dzieci – mity i rzeczywistość
(Pre)orientacja (przed)zawodowa dzieci w obliczu reform edukacyjnych w Polsce i w
Europie
Rola nauczyciela (wychowawcy) we wspieraniu i wspomaganiu zrównoważonego
rozwoju dziecka w rodzinie, w przedszkolu i w szkole
Nauczyciel w przestrzeni edukacji początkowej i edukacji medialnej - dylematy
Dokąd zmierza edukacja dzieci w Polsce – w kontekście reform szkolnych i polityki
oświatowej
Dyskursy studenckie – forum wokół edukacji dzieci i ich nauczycieli (autodiagnoza
studentów wobec oczekiwań i doniesień z badań naukowych)

Metody kształcenia
Wykłady i demonstracje (w tym filmy dydaktyczne), analiza materiałów dydaktycznych dla
uczniów w zakresie wybranych kompetencji akcentowanych treści nowej podstawy
programowej, próby samodzielnego konstruowania materiałów dydaktycznych dla dzieci.
Forma oceny
Praca końcowa – semestralna:
Test samokontrolny: Znajomość podstawowej literatury, w tym podstawowych
materiałów edukacyjnych dotyczących dzieci w wieku przedszkolnym
/wczesnoszkolnym – w formie samodzielnego opracowania na obrany temat z
przestrzeni edukacji dzieci.
Autoewaluacja studenta.
Inne: udział bezpośredni w zajęciach, prezentacje osiągnięć studentów – seminarium,
forum studenckie (ewent. koło naukowe)
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