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WYTYCZNE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA NA ZALICZENIE PRZEDMIOTU
Zagadnienia określone programem kształcenia, a w tym materiały udostępniane podczas
wykładów wymagają dopełniania ze źródeł znajdujących się w szkołach i przedszkolach (w
tym w ramach praktyki pedagogicznej), w literaturze prawniczo-edukacyjnej, a także w
wielorakich formach na portalach internetowych.
Charakter i społeczna przydatność problematyki przedmiotu pn. „BEZPIECZEŃSTWO I
HIGIENA W EDUKACJI” sprawiają, że zaliczenie tego przedmiotu na ocenę ma wysoką rangę
w określaniu rzeczywistych kompetencji przyszłych nauczycieli z uwzględnieniem samooceny
studenta w roli przyszłego nauczyciela. Na tej podstawie podczas zajęć (wykłady) została
ustalona forma opracowania indywidualnego każdego studenta z osobna – w ramach tzw.
pracy własnej (niezależnie od zajęć w kontakcie z nauczycielem akademickim).
Roboczo temat owej pracy ma brzmienie:
Bezpieczeństwo i higiena w edukacji dziecka jako element moich kompetencji w kontekście
studiów i mojej przyszłej pracy zawodowej
Dla ukierunkowania działań w przygotowywaniu opracowywania własnego na zaliczenie
podaję następujące wskazówki i rekomendacje:
1. Opracowanie indywidualne studenta winno zawierać nie refleksje, a przede
wszystkim autoprezentację własnych kompetencji jak na to wskazuje temat.
2. Objętość opracowania winna zawierać się w granicach 3 – 6 stronic
znormalizowanego formatu, jaki został określony do prac dyplomowych.
3. Struktura opracowania nie jest skategoryzowana, ale wskazane jest zamieszczenie w
zwięzłej formie następujących elementów:
1) syntetyczna autoprezentacja korzyści wyniesionych w toku realizacji przedmiotu i
studiowania wskazanych pozycji bibliograficznych, które pozwoliły zmienić się w
kontekście kompetencji nauczycielskich (np. zastosowanych w ramach praktyki
czy w pisaniu pracy dyplomowej ...), należy podkreślić swoje tzw. mocne strony
(np. udzielanie tzw. pierwszej pomocy …. );
2) wykaz zebranych materiałów (szkoleniowe/instruktażowe, promocyjne,
prawnicze itp.) – wraz z ewentualnymi odwołaniami (może to być ewent. w
formie aneksu np. portfolio);
3) zwięzła samoocena wraz z dezyderatami pod własnym adresem (i ewentualnie
pod adresem kształcenia w uczelni) – odnośnie tylko z zakresu BHE.
4. Przypominam, że na uzyskanie zaliczenia końcowego wymagane są także materiały
(regulamin …, cele szczegółowe w edukacji… oraz wybrane dowolnie zagadnienie np.
z internetu), które były zintegrowane z wybranymi wykładami i dotychczas nie zostały
mi przekazane (w takim przypadku należy je dołączyć do opracowania końcowego).
5. Wartości zawarte w treści i formie opracowania będą podstawą do wartościowania
oraz wystawienia oceny końcowej z tego przedmiotu w ORDO.
6. Opracowanie należy przesłać w formie elektronicznej na adres jang @amu.edu.pl w
terminie do 27. maja (niedziela). W uzasadnionych przypadkach (np. duża objętość i
zawartość przekraczająca 2-3 MB) można uzgodnić e-mailowo i złożyć opracowanie
ostatecznie w dniu zajęć, tj. wtorek 29.V.2018.

