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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Integralny rozwój i edukacja dziecka w wieku 
przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Integral development and education of pre-
school and early school age children 

Kierunek studiów  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 

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

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarna 

Dyscyplina Pedagogika 

Język wykładowy Język polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna s. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład    
 
2 

konwersatorium   

ćwiczenia 30 IV 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne W1 - znajomość zagadnień z przedmiotu: pedagogika przedszkolna i 
wczesnoszkolna, psychopedagogika rozwoju dziecka w wieku 
przedszkolnym  i wczesnoszkolnym. 
W2 - gotowość i umiejętność wykorzystywania wiedzy do własnej refleksji 
nad współczesną teorią i praktyką pedagogiczną. 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Przekazanie wiedzy o istotnych elementach wczesnej edukacji wspierającej integralny rozwój i 

edukację dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, sposobach konstruowania 

środowiska wychowawczego oraz o czynnikach, które sprzyjają lub utrudniają ten proces. 

Zapoznanie studentów z wymaganiami podstawy programowej wychowania przedszkolnego i 
edukacji wczesnoszkolnej w odniesieniu do programów wychowania, pracy wychowawczo - 
dydaktycznej i opiekuńczej z dzieckiem. 

Rozwinięcie twórczych nastawień i dążeń studentów jako przyszłych nauczycieli małego dziecka oraz 
zainspirowanie do dyskusji wokół wybranych problemów współczesnej edukacji przedszkolnej i 
wczesnoszkolnej, w działalności pedagogicznej. 
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Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student ma interdyscyplinarną i zinterioryzowaną wiedzę o 
człowieku dotyczącą wychowania i kształcenia, organizacji 
wczesnej edukacji oraz potrafi ją odnieść do osobowego, 
integralnego rozwoju dziecka. 

K_W01 

W_02 Student zna współczesne teorie rozwoju człowieka, 
wychowania, uczenia się i nauczania, zwłaszcza integralnego 
rozwoju i wychowania, ich wartości aplikacyjne oraz potrafi je 
krytycznie oceniać i twórczo z nich korzystać 

K_W02 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę 
teoretyczną z zakresu wczesnej edukacji w celu analizowania i 
interpretowania sytuacji edukacyjnych, wychowawczych i 
opiekuńczych podmiotów procesu edukacyjnego 

K_U01 

U_02 Uzasadnia znaczenie wczesnej edukacji dla integralnego 
rozwoju i edukacji, by dobierać, tworzyć, testować i 
modyfikować materiały, środki oraz metody adekwatnie do 
celów wychowania i kształcenia. 

K_U04 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Posługuje się normami etycznymi w działalności zawodowej, 
kierując się szacunkiem dla godności każdego człowieka. 

K_K01 

K_02 Jest świadomy swojej roli w efektywnej pracy w zespole, 
pełnienia różnych ról oraz współpracy z nauczycielami, 
pedagogami, specjalistami, rodzicami dzieci lub uczniów i 
innymi członkami społeczności przedszkolnej, szkolnej i lokalnej. 

K_K04 

 

III. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Problematyka edukacji wspierającej integralny rozwój i edukację dziecka w wieku przedszkolnym i 
młodszym wieku szkolnym.  
2. Podstawy prawne i organizacyjne edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, funkcjonowania 
placówek, organizacji pracy i realizacji działań edukacyjnych. 
3. Specyfika pracy nauczyciela – wychowawcy małego dziecka, relacja interpersonalna nauczyciel – 
uczeń, potrzeby rozwojowe dzieci i sposoby ich zaspokajania, współpraca z rodziną.  
5. Organizacja środowiska wychowawczego, procesu edukacyjnego i przestrzeni dla realizacji 
podstawy programowej w przedszkolu i szkole wspierającej integralny rozwój i edukację dziecka – 
zasady planowania pracy edukacyjnej i diagnostycznej, projektowania sytuacji, organizacji sali i klasy.  
6. Programy edukacyjne (wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej) – kryteria 
poprawności, cechy dobrego programu i sposoby jego wyboru wg kryterium integralnego rozwoju i 
edukacji dziecka. 
7. Formy pracy wspierającej integralny rozwój i edukację z dziećmi w przedszkolu w świetle 
podstawy programowej (zabawa, zajęcia organizowane, uroczystości, role indywidualne i kontakty 
interpersonalne w grupie, integracja i diagnoza grupy). 
8. Praca z zespołem klasowym i kształcenie zintegrowane w klasach I-III (sposoby pojmowania idei 
integracji, role indywidualne, relacje i współpraca w klasie, współpraca z rówieśnikami i 
nauczycielami, rodzicami, diagnoza i wspieranie wychowanka, zasady opracowania założeń pracy 
edukacyjnej, narzędzia ewaluacji oddziaływań, wybrane metody i formy organizacyjne).  
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IV. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Wykład konwersatoryjny /  
Praca z tekstem 

Zaliczenie ustne Karta zaliczeniowa 
Protokoły robocze z oceną 

W_02 Metoda SWOT Zaliczenie ustne Karta oceny 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Analiza tekstu / Dyskusja 
 

Przygotowanie projektu Oceniony tekst pracy 
pisemnej 

U_02 Metoda projektu / 
Dyskusja 

Prezentacja projektu i jego 
wykonania 

Karta oceny prezentacji 
projektu 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Metoda obserwacji 
uczestniczącej  

 

Obserwacja  

K_02 Praca w grupach w różnych 
rolach/ Dyskusja 

Obserwacja Karta oceny pracy w 
grupie 

 

V. Kryteria oceny, wagi… 

Ocena niedostateczna 

(W) - Student nie ma w stopniu wystarczającym wiedzy o człowieku dotyczącą wychowania i 

kształcenia, organizacji wczesnej edukacji oraz nie potrafi jej odnieść do osobowego, integralnego 

rozwoju dziecka.  

(U) - Student nie potrafi wykorzystywać podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu wczesnej 

edukacji i uzasadnić jej znaczenia dla integralnego rozwoju i edukacji dziecka, by dobierać materiały, 

środki oraz metody adekwatnie do celów wychowania i kształcenia. 

(K) - Student nie uświadamia sobie poziomu własnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy 

nauczyciela na etapie wczesnej edukacji zgodnie z normami etycznymi w działalności zawodowej.  

Ocena dostateczna  

(W) - Student ma wybiórczą wiedzę o człowieku dotyczącą wychowania i kształcenia, organizacji 

wczesnej edukacji oraz nie potrafi jej odnieść do osobowego, integralnego rozwoju dziecka.  

(U) - Student w potrafi wykorzystywać podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu wczesnej edukacji, 

w sposób ogólny uzasadnia jej znaczenie dla integralnego rozwoju i edukacji dziecka. 

znaczenie wczesnej edukacji dla rozwoju i dziecka i jego dalszej nauki. Nie zawsze dokonuje 

prawidłowej oceny programów i wybranych koncepcji kształcenia elementarnego.  

(K) - Student jest świadomy poziomu własnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy nauczyciela 

na etapie wczesnej edukacji zgodnie z normami etycznymi w działalności zawodowej.  

Ocena dobra  

(W) - Student posiada wiedzę o człowieku dotyczącą wychowania i kształcenia, organizacji wczesnej 

edukacji oraz potrafi ją odnieść do osobowego, integralnego rozwoju dziecka, , ale nie potrafi 

krytycznie oceniać i twórczo z niej korzystać w organizacji wczesnej edukacji. 
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(U) - Student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu wczesnej edukacji i 

potrafi  uzasadnić jej znaczenia dla integralnego rozwoju i edukacji dziecka, by dobierać materiały, 

środki oraz metody adekwatnie do celów wychowania i kształcenia. 

 (K) - Student jest świadomy swej roli oraz poziomu własnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do 

pracy nauczyciela na etapie wczesnej edukacji zgodnie z normami etycznymi w działalności 

zawodowej.  

Ocena bardzo dobra  

(W) - Student posiada szeroką wiedzę o człowieku dotyczącą wychowania i kształcenia, organizacji 

wczesnej edukacji oraz nie potrafi jej odnieść do osobowego, integralnego rozwoju dziecka, 

krytycznie oceniać i twórczo z niej korzystać w organizacji wczesnej edukacji. 

 (U) - Student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu wczesnej edukacji i 

potrafi  uzasadnić jej znaczenia dla integralnego rozwoju i edukacji dziecka. Dokonuje prawidłowej i 

trafnej oceny programów i wybranych koncepcji, by dobierać materiały, środki oraz metody 

adekwatnie do celów wychowania i kształcenia. 

 (K) - Student jest świadomy swej roli oraz poziomu własnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do 

pracy nauczyciela na etapie wczesnej edukacji zgodnie z normami etycznymi w działalności 

zawodowej. 

VI. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 15 

 

VII. Literatura 

Literatura podstawowa 

J. Bałachowicz, Z. Zbróg (red.), Edukacja (dla) dziecka – od trzylatka do sześciolatka, Kraków 2011.  
Bis D., Opiela M.L. (red.), Wychowanie integralne w teorii i praktyce pedagogicznej, Wydawnictwo 
KUL, Lublin 2013. 
M. Bulera, K. Żuchelkowska, Edukacja przedszkolna z partnerskim udziałem rodziców, Toruń 2006. 
L. Górska, Podmiot i podmiotowość w wychowaniu. Studium w perspektywie poznawczej pedagogiki 
integralnej. Szczecin 2008. 
Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla dzieci, które rozpoczną 
naukę w szkole, Warszawa 2009.  
Jarosz E., Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Katowice 2006.  
G. Kapica, Optymalizacja systemu edukacji wczesnoszkolnej, „Życie Szkoły” 2009 nr 4, 5. 
A. Klim - Klimaszewska, Pedagogika przedszkolna, nowa podstawa programowa, Warszawa 2012.  
A. Kiciński, M. Opiela (red.), Katolickie wychowanie dziecka. Rodzina – przedszkole – Kościół, 
Wydawnictwo KUL, Lublin 2016. 
M. Opiela, Integralna pedagogika przedszkolna w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego. 
Kontynuacja i zmiana, Wyd. KUL, Lublin 2013.  
M. L. Opiela, K. Braun (red.), W kręgu integralnego wychowania. Refleksja teologiczno – 
pedagogiczna, Wydawnictwo Werset, Lublin 2017. 
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Podstawa programowa 2017 z komentarzem, 
ew.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/wychowanie-przedszkolne-i-edukacja-
wczesnoszkolna.-pp-z-komentarzem.pdf.  
Programy wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. 
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Literatura uzupełniająca 

Adamek I., Muchacka B. (red.), Dziecko-uczeń w systemie edukacyjnym: teraźniejszość i przyszłość, 
Kraków 2010. 
Gruszczyk-Kolczyńska E.: Wspomaganie dziecka w skupieniu uwagi i zapamiętywaniu, WSiP, 
Warszawa 2005.  
S. Guz (red.), Rozwój i edukacja dziecka. Szanse i zagrożenia. Lublin 2005. 
M. Krasnodębski, Człowiek i paideia. Realistyczne podstawy filozofii wychowania, Warszawa2008. 
Mazurkiewicz. G. (red.), Jakość edukacji. Różnorodne perspektywy, WUJ, Kraków 2012. 
E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, M. Zalewska-Bujak (red.), Edukacja małego dziecka. Teoretyczne 
odniesienia, tendencje i problemy, Kraków 2012. 
M. Opiela (red.), Od dzieci trzeba zacząć. Programy integralnego wychowania według koncepcji 

pedagogicznej bł. E. Bojanowskiego, Dębica 2012. 

M. L.Opiela, Świdrak E., Łobacz M. (red.), Wychowanie integralne w edukacji katolickiej. Idee – 
twórcy – instytucje, Wyd. KUL, Lublin 2014. 
J. Poniewierski (red.), Służyć wzrastaniu w prawdzie i miłości, Wyd. AA s.c., Kraków 2009. 
H. Sowińska, R. Michalak (red.), Edukacja elementarna jako strategia zmian rozwojowych dziecka, 
Kraków 2004. 

 

 


