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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Autorefleksja i samorozwój nauczyciela 
przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Self-reflection and self-development of 
preschool and early school education teacher 

Kierunek studiów  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) jednolite magisterskie 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Pedagogika 

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna  
Klaudia Martynowska  

 

Forma zajęd (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   3 

konwersatorium   

dwiczenia 30 II 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne W1 - gotowośd do pracy w grupie 
 
W2 - umiejętnośd komunikacji interpersonalnej 
W3 - przyjęcie postawy otwartej wobec konstruktywnej krytyki 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 - Przedstawienie wiedzy z zakresu rozwoju osobistego, zawodowego nauczyciela oraz koncepcji 
life-long learning  
C2 - kształtowanie u studentów umiejętności autorefleksji, samoświadomości oraz samorozwoju  
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student przedstawia zastosowanie teorii rozwoju człowieka w 
kontekście life-long learning, w tym teorie motywacji oraz 
teorie inteligencji emocjonalnej 

K_W02;  

W_02 Student indetyfikuje innowacyjne techniki planowania własnej 
pracy  

K_W12 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student ma pogłębione umiejętności obserwowania, 
diagnozowania, refleksji oraz racjonalnego oceniania 
złożonych sytuacji rozwojowych 

K_U01 

U_02 Student potrafi wyznaczyd obszary rozwojowe, bazując na 
swoich mocnych i słabych stronach w kontekście przyszłej 
pracy jako nauczyciel  

K_U02 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student jest przekonany o konieczności i doniosłości 
zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad 
etyki zawodowej w kontekście efektywnej pracy zespołowej, 
dostrzegając istotę pełnionych ról  
 

K_K04 

K_02 Student ma pogłębioną świadomośd poziomu swojej wiedzy i 
umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i 
zawodowego oraz posługiwania się normami etycznymi w 
pracy nauczyciela  

K_K01 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Przegląd psychologicznych teorii motywacji.  
2. Wprowadzenie pojęcia inteligencji emocjonalnej.  
3. Wprowadzenie pojęcia life-long learning w kontekście rozwoju osobistego.  
4. Pojęcie analizy mocnych i silnych stron osobowości  
5. Kształtowanie umiejętności autorefleksji w życiu codziennym i zawodowym 
6. Behawioralno-poznawcza analiza pracy nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej 
7. Odniesienie pojęcia autorefleksja i samorozwoju do pracy nauczyciela przedszkola i edukacji 

wczesnoszkolnej 
8. Ćwiczenie umiejętności świadomych zachowao w pracy nauczyciela zmierzających do 

rozwoju osobistego  
9. Przedstawienie innowacyjnych technik planowania własnej pracy i zarządzania ścieżką 

rozwoju 
 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Praca w parach Think-Pair- Karta myśli Karta myśli 
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Share 

W_01 Praca w parach Think-Pair- 
Share 

Karta myśli Karta myśli 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Praca w grupach w 
różnych 
rolach 

Obserwacja Karta obserwacji 

U_02 Praca w grupach w 
różnych 
rolach 

Obserwacja Karta obserwacji 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Praca w grupach w 
różnych 
rolach 

Obserwacja Karta obserwacji 

K_02 Praca w grupach w 
różnych 
rolach 

Obserwacja Karta obserwacji 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

1. Aktywne uczestnictwo w zajęciach (50%) 

2. Wykonanie konkretnych zadao postawionych przez prowadzącego na poszczególnych etapach 

realizacji programu zajęd (50%)   
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

 

Literatura uzupełniająca 

 

 

 


