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08134-25-C METODYKA NAUCZANIA FILOZOFII
ECTS: 3 METHODOLOGY OF TEACHING PHILOSOPHY
TREŚCI MERYTORYCZNE

WYKŁAD
1. Metodyka nauczania a dydaktyka. Definicja, przedmiot, funkcje i zadania dydaktyki i metodyki filozofii. 2. Historia nauczania filozofii: a) Relacja
Mistrz  –  uczeń  w  filozofii  Indyjskiej  i  chińskiej  b)  Greckie  modele  nauczania  filozofii  c)  Scholastyczny  model  kształcenie  w  średniowieczu  d)
Nowożytne metody poznawania e) Współczesne podejście do kształcenia filozoficznego – K. Twardowski, T. Kotarbiński, S. Igel, M. Lipman. 3.
Miejsce i rola filozofii w polskim szkolnictwie. Ujęcie historyczne nauczania filozofii w Polsce. 4. Pojęcia rozwoju i aktywności w nauczaniu filozofii.
Kształcenie wielostronne a nauczanie filozofii. 5. Filozofia w nauczaniu w szkole – cel, zakres, metoda 6. Cele edukacji filozoficzne: wiedza czy
umiejętności? Taksonomia i operacjonalizacja celów kształcenia. 7. Dobór treści nauczania w ramach przedmiotu a grupa wiekowa uczniów. 8.
Tworzenie  programów  nauczania  filozofii.  9.  Podstawa  programowa  nauczania  filozofii.  Programy  nauczania  filozofii  w  Polsce  i  za  granicą.
Filozoficzne założenia amerykańskiego programu „Filozofia dla dzieci” Matthew Lipmana i jego recepcja w Polsce. 10. Metody nauczania filozofii -
metoda warsztatowa, techniki heurystyczne, trening twórczości, gry dydaktyczne, drama 11. Pomiar I ocena wyników nauczania z filozofii. 12.W
poszukiwaniu  mądrych  podręczników.  Pomoce  dydaktyczne  w  nauczaniu  filozofii.  13.Nauczyciel  w  procesie  dydaktycznym  –  mistrz,  coach,
opiekun? Rozwój nauczyciela – wiedza, kompetencje, umiejętności.

ĆWICZENIA
1 Podstawy programowe filozofii dla poszczególnych poziomów nauczania w Polsce. Analiza. 2 Analiza programów nauczania filozofii. Programy
polskie, angielskie, amerykańskie, niemieckie. Praca z tekstem (translatorium) 3 Co jest ważne w nauczaniu filozofii – kryteria doboru materiału 4
Jak  zbudować  prawidłowy  program  nauczania  filozofii.  Warsztat.  5  Analiza  podręczników,  antologii,  poradników  metodycznych  i  źródeł
internetowych 6. Formułowanie celów edukacji filozoficznej. Warsztat. 7. Komunikacja w procesie nauczania – rodzaje komunikacji. Warsztaty. 8.
Rola metod w procesie nauczania. Metoda a grupa wiekowa. Rodzaje metod. 9. Scenariusz lekcji – budowa konspektu. Analiza przykładowego
konspektu – struktura. 10 Przygotowanie scenariusza lekcji – warsztaty w grupach. Prezentacje.

CEL KSZTAŁCENIA
Celem kształcenia jest prezentacja ról, które pełni nauczyciel w szkole oraz sposobów prowadzenia lekcji. Student poznaje różne formy i metody
dydaktyczne. Uczy wykorzystywać poznane metody stosując różne pomoce dydaktyczne.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole  efektów  obszarowych  H2A_K01++,  H2A_K04+,  H2A_K06++,  S2A_W01++,  S2A_W02++,  S2A_W04++,  S2A_W05++,  S2A_W07+,
S2A_W08++,  S2A_W09+,  S2A_W10+,  S2A_U01++,  S2A_U02+++,  S2A_U03++,  S2A_U04+,  S2A_U05+,  S2A_U06+++,  S2A_U07+++,
S2A_U08++, S2A_K03+, S2A_K04+, S2A_K06+
Symbole  efektów  kierunkowych  KN2_W02++,  KN2_W04++,  KN2_W06+,  KN2_W07+,  KN2_U01++,  KN2_U02+,  KN2_U03+,  KN2_U05+,
KN2_U08++, K2_K01++, K2_K06+, KN2_K03+, KN2_K05+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1  -  Student  definiuje  pojęcia  dydaktyki,  metodyki,  celów  kształcenia,  pomiaru  dydaktycznego.  Potrafi  przedstawić  rys  historyczny  nauczania
filozofii. (KN2_W02, KN2_W04)
W2 - Student wymienia i porównuje metody dydaktyczne. (KN2_W06, KN2_W07)
W3 - Sudent rozróżnia cele dydaktyczne, potrafi opisać zasady budowy programów nauczania i scenariuszy lekcji (KN2_W02, KN2_W04)
Umiejętności
U1 - Stydent potrafi wyzanczyć cele nauczania, dobrać metody nauczanie do grupy wiekowej ucznia, znależć odowiednie pomoce dydaktyczne.
(KN2_U01, KN2_U03, KN2_U05)
U2 - Umie wyszukiwać zadane informacje ( w formie tradycyjnej i elektronicznej), zebrać materiały, przeanalizowac je (KN2_U02, KN2_U08)
U3 - Przygotowuje scenariusz lekcji na zadany temat. (KN2_U01, KN2_U08)
Kompetencje społeczne
K1 - Student dostrzega i uznaje potrzebę nauczania filozofii w szkole. Rozumie rolę nauczyciela w procesie nauczania filozofii, a także potrzebę
ciągłego rozwoju swych kompetencji nauczycielskich. (K2_K01, K2_K06)
K2  -  Wykazuje  się  postawą  otwartości  na  nowe  wyzwania  procesu  dydaktycznego  i  potrzeby  swoich  uczniów.  Rozwija  postawę  tolerancji  i
szacunku dla swoich uczniów. (K2_K01, KN2_K03, KN2_K05)

LITERATURA PODSTAWOWA
1)  Śleziński  K.,  2000r.,  "Zarys  dydaktyki  filozofii,",  wyd.  Impuls,  t.1,  s.całość,  2)  Lipman Matthew,  Sharp  Ann Margaret,  Oscanyan Frederic  S.,
1994r., "Filozofia w szkole", wyd. Warszawa, t.1, s.całość, 3) Markiewicz B., 1988r., "Filozofia dla szkół średnich. Wybór tekstów", wyd. WSIP, t.1,
s.całość, 4) Elwich B., Łagodzka A., Piłat R, 2003r., "Filozofia dla dzieci. Informacja o programieFilozofia w szkole, Materiały pokonferencyjne.",
wyd. Kielce, t.1, s.całość.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1)  Dewey  J.  ,  1972r.,  "Demokracja  i  wychowanie.  Wprowadzenie  do  filozofii  wychowania",  wyd.  Wrocław,  t.1,  s.całość,  2)  red.  Piotrowska  E.,
Wiśniewski  J.,,  2003r.,  "Dydaktyka  filozofii  u  progu  XXI  wieku:  problemy  ogólne  i  perspektywy",  wyd.  Fundacja  Humaniora,  t.1,  s.całość,  3)
Marciszewski W., 1976r., "Rola dyskusji w nauczaniu i wychowaniu", wyd. Warszawa, t.1, s.całość.

Przedmiot/moduł:
METODYKA NAUCZANIA FILOZOFII
Obszar kształcenia: nauki humanistyczne
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: C-przedmiot specjalnościowy
Kod ECTS: 08134-25-C
Kierunek studiów: Filozofia
Specjalność: Specjalność nauczycielska w zakresie 
filozofii i etyki
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia drugiego 
stopnia
Rok/semestr: I/2

Rodzaje zajęć: ćwiczenia praktyczne, wykład
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
Wykład: 30/2
Ćwiczenia: 30/2
Formy i metody dydaktyczne
Wykład
Wykład - wykład konwersatoryjny (W1, W2, W3, U2, 
K1, K2)
Ćwiczenia
Ćwiczenia praktyczne - studenci pracują w formie 
warsztatu (W1, W2, W3, U1, U2, U3, K1, K2)
Forma i warunki zaliczenia
Prezentacja 1 (multimedialna, ustna) - student 
przygotowuje scenraiusz lekcji i prezentuje go na 
ćwiczeniach (W2, W3, U1, U2, U3, K2)
Sprawdzian pisemny 1 - sprawdzian pisemny na 
koniec semestru (W1, W2, W3, U2, K1)
Sprawozdanie 1 - ocena sprawozdania z hospitacji 
lekcji w szkole (W1, W2, K1)
Liczba punktów ECTS: 3
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: historia filozofii, 
podstawy dydaktyki
Wymagania wstępne:  podstawowa wiedza z zakresu
historii myśli filozoficznej, analiza tekstu filozoficznego,
znajomość programu Power Point (Microsoft Office)

Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej 
przedmiot: 
Instytut Filozofii
adres: ul. Kurta Obitza 1, pok. 242, 10-725 Olsztyn
tel. 524-63-98, tel./fax 523-34-89
Osoba odpowiedzialna za realizację  przedmiotu:
dr Zofia Maria Migus-Bębnowicz
e-mail: zofia.migus@uwm.edu.pl
Osoby prowadzące przedmiot:
dr Zofia Maria Migus-Bębnowicz
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

METODYKA NAUCZANIA FILOZOFII
ECTS: 3 METHODOLOGY OF TEACHING PHILOSOPHY

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- udział w wykładach 30,0 godz.

- udział w ćwiczeniach 30,0 godz.

60,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- przygotowanie do ćwiczeń 10,0 godz.

- przygotowanie scenariusza lekcji 5,0 godz.

- przygtowanie do zaliczenia pisemnego wykładu 10,0 godz.

25,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 85,0 godz.

liczba punktów ECTS = 85,00 godz.: 30,00 godz./ECTS = 2,83 ECTS 

w zaokrągleniu: 3 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 2,12 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,88 punktów ECTS.


