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ECTS: 3 METHODOLOGY OF TEACHING PHILOSOPHY
TREŚCI MERYTORYCZNE

ĆWICZENIA
Ćwiczenia  zostały  przygotowane  w  oparciu  i  tematykę  wykładu  z  uwzględnieniem  możliwości  podziału  treści  na  trzy  semestry.  W  trzecim
semestrze  nauczania  student  poznaje  podstawowe  metody  pomiaru  dydaktycznego,  uczy  się  je  stosować.  Podejmuje  próbę  przygotowania
autorskiego programu nauczania filozofii. Nadal hospituje lekcje kolegów, a następnie przygotowuje sprawozdania oceniające

CEL KSZTAŁCENIA
Celem  kształcenia  jest  nabycie  przez  studenta  umiejętności  konstruowania  programu  kształcenia  w  zakresie  filozofii  oraz  oceny  pracy  i
wiadomości swoich uczniów.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole  efektów  obszarowych  H1A_K01+,  H1A_K06+,  S1A_W02++,  S1A_W04+,  S1A_W06+,  S1A_W07++,  S1A_W08+,  S1A_W10+,
S1A_U01+,  S1A_U02+,  S1A_U03++,  S1A_U04+,  S1A_U06+++,  S1A_U07+++,  S1A_U08+,  S1A_K01+,  S1A_K03+,  S1A_K04++,  S1A_K05+,
S1A_K06++, S1A_K07+
Symbole  efektów  kierunkowych  KN1_W02++,  KN1_W06+,  KN1_W07+,  KN1_U02+,  KN1_U03+,  KN1_U05+,  KN1_U07+,  KN1_U08+,
K1_K01+, KN1_K01+, KN1_K03+, KN1_K04+, KN1_K05+, KN1_K09+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1 - Student rozróżnia i definiuje podstawowe metody pomiaru dydaktycznego. (KN1_W02, KN1_W07)
W2 - Potrafi scharakteryzować metody pomiaru dydaktycznego i ocenić przydatność dla nauczania konkretnych treści (KN1_W02, KN1_W06)
Umiejętności
U1  -  Student  potrafi  samodzielnie  przygotować  pomiar  dydaktyczny  w  oparciu  o  zadaną  metodę  oraz  ocenić  pracę  i  wiedzę  swoich  uczniów
(KN1_U02, KN1_U07)
U2 - Student potrafi przygotowac własny autorski program nauczania filozofii w oparciu o podstawy programowe (KN1_U03, KN1_U05, KN1_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. (KN1_K01, KN1_K04, KN1_K09)
K2  -  Wykazuje  się  postawą  otwartości  na  nowe  wyzwania  procesu  dydaktycznego  i  potrzeby  swoich  uczniów.  Rozwija  postawę  tolerancji  i
szacunku dla swoich uczniów. (K1_K01, KN1_K03, KN1_K05)

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Niemierko B., 1996r., "Pomiar wyników kształcenia", wyd. Warszawa, t.1, s.całość, 2) Meirieu P., 2003r., "Moralne wybory nauczycieli. Etyka i
pedagogika", wyd. Warszawa, t.1, s.całość, 3) Marciszewski W., 1973r., "Rola dyskusji w nauczaniu i wychowaniu", wyd. Warszawa, t.1, s.całość.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1)  Bereźnicki  F.,  2001r.,  "Dydaktyka  kształcenia  ogólnego",  wyd.  Warszawa,  t.1,  s.całość,  2)  Komorowska,  1999r.,  "O  programach  prawie
wszystko", wyd. WSiP, t.1, s.całość.

Przedmiot/moduł:
METODYKA NAUCZANIA FILOZOFII
Obszar kształcenia: nauki humanistyczne
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: C-przedmiot specjalnościowy
Kod ECTS: 08134-15-C
Kierunek studiów: Filozofia
Specjalność: Specjalność nauczycielska w zakresie 
filozofii i etyki
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia 
pierwszego stopnia
Rok/semestr: III/5

Rodzaje zajęć: ćwiczenia praktyczne
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
Ćwiczenia: 30/2
Formy i metody dydaktyczne
Ćwiczenia
Ćwiczenia praktyczne - praca w grupie, warsztat, 
dyskusja, prezentacja własnych prac (W1, W2, U1, 
U2, K1, K2)
Forma i warunki zaliczenia
Egzamin ustny - egzamin kończący 3 semestralny 
cykl kształcenia z dydaktyki filozofii. (W1, W2, K1, K2)
Ocena zdolności do samokształcenia 1 - ocena 
przygotwanych przez studenta prac - pomiaru 
dydaktycznego i rogramu nauczania (W1, U1, U2)
Prezentacja 2 (multimedialna, ustna) - student 
przygotowuje i przedstawia preznetacje multimedialną 
programu nauczania (U2, K1, K2)
Liczba punktów ECTS: 3
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: Historia filozofii, 
podstawy dydaktyki ogólnej, psychologia. pedagogika
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 ćwiczeniach 30,0 godz.

30,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- przygotowanie do egzaminu 20,0 godz.

- przygotowanie pmiary dydaktycznego 5,0 godz.

- przygotowanie programu nauczania 15,0 godz.

40,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 70,0 godz.

liczba punktów ECTS = 70,00 godz.: 25,00 godz./ECTS = 2,80 ECTS 

w zaokrągleniu: 3 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,29 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,71 punktów ECTS.


