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08134-15-C PRAKTYKA PRZEDMIOTOWO - METODYCZNA
ECTS: 6 METHODICAL PRACTICE
TREŚCI MERYTORYCZNE

PRAKTYKA
zgodnie z regulaminem praktyk.

CEL KSZTAŁCENIA
Celem pedagogiczbej  praktyki  zawodowej  jest  wszechstronne  przygotowanie  studenta  do  pracy  w szkole  na  określonych  etapach  kształcenia,
wykształcenie kompetencji pedagogicznych jak i merytorycznych w zakresie nuczania filozofii

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole  efektów  obszarowych  H1A_K01+,  H1A_K06+,  S1A_W02+,  S1A_W04++,  S1A_W05+,  S1A_W06+,  S1A_W07++,  S1A_W08+,
S1A_W10+, S1A_U01+, S1A_U02+, S1A_U03+, S1A_U04+, S1A_U06+++, S1A_U07+++, S1A_U08+++, S1A_U09+, S1A_U10+, S1A_K04++,
S1A_K06+, S1A_K07+
Symbole  efektów  kierunkowych  KN1_W02+,  KN1_W04+,  KN1_W06+,  KN1_W07+,  KN1_U01+,  KN1_U05+,  KN1_U06+,  KN1_U07+,
KN1_U08+, K1_K01+, KN1_K05+, KN1_K07+, KN1_K09+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1 -  Student  wie,  z  jakich  faz  składa  się  lekcja,  jakie  są  ich  cele  oraz  jakie  czynności  mogą  być  wykonywanie  w  ramach  każdej  z  faz  lekcji.
(KN1_W02)
W2 - student posiada wiedzę na temat nowoczesnych koncepcji i metod nauczania (KN1_W04, KN1_W06, KN1_W07)
Umiejętności
U1 - student potrafi samodzielnie zaplanować przygotować scenriusz lekcji oraz przeprowadzić lekcję (KN1_U01, KN1_U05, KN1_U07)
U2 - student potrafi dostosować metody i środki dydaktyczne do grupy wiekowej ucznioów i treści merytorycznych lekcji (KN1_U06, KN1_U08)
Kompetencje społeczne
K1 - student rozumie konieczność ciągłego podnoszenia właśnych kwalifikacji zawodowych i rozwoju. (K1_K01, KN1_K09)
K2 - student ma świadomość konieczności stosowania zasad etyki zarówno do standardów własnej pracy, treści merytorycznych przekazywanych
uczniom jak i zasad ich oceniania. (KN1_K05, KN1_K07)

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Lipman M., Sharp A. M., Oscanyan F. S, 1996r.,  "Filozofia w szkole", wyd. Warszawa, s.całość, 2) red. McGowan, 2009r.,  "Poza wiarą. Jak
wychować etyczne, wrażliwe dzieci w świeckiej rodzinie", wyd. Warszawa, s.całość, 3) Thomas Cathart Daniel Klein, 2010r., "Przychodzi Platon
do  doktora.  Filozofia  w  żartach",  wyd.  Media  Rodzina,  s.całość,  4)  Stephen  Law,  2008r.,  "Wycieczki  Filozoficzne",  wyd.  studio  Emka,  t.1  i  2,
s.całość.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1)  Diane  Tillman,  Pilar  Colomina,  2005r.,  "Wychowanie  w  duchu  wartości.Przewodnik",  wyd.  WSIP,  t.1,  s.całość,  2)  Diane  Tillman,  2005r.,
"Wychowanie  w  duchu  wartości.  Wchodzenie  w  świat  (3-7  lat)",  wyd.  WSIP,  t.1,  s.całość,  3)  Diane  Tillman,  2004r.,  "Wychowanie  w  duchu
wartości.Wchodzenie w dorosłość", wyd. WSIP, t.1, s.całość, 4) Grzegorz Trela, 2006r., "Chmury i zegary, czyli  wybrane metafory filozoficzne",
wyd. PWN.

Przedmiot/moduł:
PRAKTYKA PRZEDMIOTOWO - METODYCZNA
Obszar kształcenia: nauki społeczne, 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: praktyka
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
Praktyka: 25/30
Formy i metody dydaktyczne
Praktyka
Praktyka - praktyka przedmiotowo - metodyczna 
odbywana w szkole podstawowej (W1, W2, U1, U2, 
K1, K2)
Forma i warunki zaliczenia
Sprawozdanie z praktyki 1 - analiza i weryfikacja 
dzienników praktyk oraz scenariuszy lekcji (W1, W2, 
U1, U2, K1, K2)
Liczba punktów ECTS: 6
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: Podstawy dydaktyki, 
Metodyka nauczania filozofii, Metodyka nauczania etyki
Wymagania wstępne:  Podstawy dydaktyki,  Metodyka
nauczania filozofii (wykład i ćwiczenia)

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

PRAKTYKA PRZEDMIOTOWO - METODYCZNA
ECTS: 6 METHODICAL PRACTICE

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- udział w praktykach 25,0 godz.

25,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- udział w praktykach 120,0 godz.

120,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 145,0 godz.

W tym zajęcia praktyczne:

- zajęcia praktyczne 120,0 godz.

120,0 godz.

liczba punktów ECTS = 145,00 godz.: 25,00 godz./ECTS = 5,80 ECTS 

w zaokrągleniu: 6 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,03 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 4,97 punktów ECTS.

Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 4,80


