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1
Egzamin

Cele przedmiotu:
C1 zapoznanie z podstawami dydaktyki ogólnej, metodami i technikami dydaktycznymi w odniesieniu do osób dorosłych z perspektywy wymagań
nauczania skoncentrowanego na studencie
Wymagania wstępne:

Efekty kształcenia dla przedmiotu:
WIEDZA
W1 - Doktorant wymienia zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych dla różnych grup odbiorców
W2 - Doktorant rozróżnia specyfikę celu, efektu, treści, metody, techniki dydaktyczne
W3 - Doktorant wymienia decyzje, jakie należy podjąć na etapie projektowania zajęć dydaktycznych
W4 - Doktorant rozróżnia podstawowe metody i techniki dydaktyczne, w tym e-learningowe
W 5 - Doktorant wymienia zasady i warunki procesu oceniania
UMIEJĘTNOŚCI
U1 -Doktorant pisze program zajęć z uwzględnieniem specyfiki grup odbiorców oraz znaczenia zamierzonych efektów
U2 - Doktorant dobiera treści, metody, techniki zajęć adekwatnie do założonych efektów i specyfiki grup odbiorców
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K2 - postawa Doktoranta wskazuje, że rozumie Swoją rolę jako psychologa w kreowaniu optymalnych środowisk edukacyjnych dla ludzi w
różnym wieku i o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych
K2 - Doktorant wykazuje zainteresowanie doskonaleniem swoich kompetencji psychologicznych i dydaktycznych
K3 - Doktorant opracowując program zajęć kieruje się zasadami etyki zawodowej
Metody dydaktyczne:
wykład konwersatoryjny
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
egzamin ustny - na podstawie opracowanej pracy
Treści programowe przedmiotu:
1. Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej (definicja, przedmiot jej zainteresowań, specyfika w odniesieniu do dydaktyki szczegółowej), warunki
zaliczenia, program zajęć.
2. Podstawowe cele (poznawczy, operacyjny, kształcący i wychowawczy) i zasady kształcenia
3. Metody i techniki dydaktyczne (specyfika, możliwości i ograniczenia) w kontekście:
[1]. specyfiki nauczania osób dorosłych (cykl Kolba i jego praktyczne znaczenie)
[2]. specyfiki dydaktyki w szkole wyższej (formy i/a metody kształcenia, zasady i warunki procesu oceniania formującego i podsumowującego)
4. Co dydaktyk wiedzieć powinien zanim przystąpi do … cele, treści, efekty, metody kształcenia, ocena …. Jak napisać sylabus…
5. Tradycyjne a nowoczesne metody nauczania (możliwości wykorzystania, zalety i ograniczenia)
6. Wypadki szczególne w pracy dydaktyka („stres nauczania”).
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