
UCHWAŁA NR 52/2015

SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte

z dnia 23 września 2015 roku

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla zakresu
podyplomowych Edukacja wczesnoszkolna

studiów

Na podstawie art. 8 ust. 7 i art. 8 a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. póz. 572 z późn. zm.) w związku

z § 1 ust. 8 uchwały nr 14/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej z dnia

05.03.2015r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek

organizacyjnych dotyczących projektowania programów kształcenia dla studiów

podyplomowych oraz kursów dokształcających Senat Akademii Marynarki Wojennej

uchwala:

§1

Efekty kształcenia dla zakresu Edukacja wczesnoszkolna.

§2

Uchwalone efekty stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Za realizację Uchwały odpowiedzialny jest Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych

i Społecznych AMW.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik nr 1 do uchwały Senatu AMW
Nr 52/2015 z dnia 23 września 2015 r.

Efekty kształcenia

Organizacja
studiów

Nazwa kierunku studiów: Edukacja wczesnoszkolna
• Jednostka prowadząca studia: Wydział Nauk Humanistycznych

i Społecznych
• Poziom kształcenia: studia podyplomowe
• Forma kształcenia: studia niestacjonarne
• Ilość punktów ECTS: 60
• Ilość semestrów: III semestry
• Związek z obszarem wiedzy - prowadzonym kierunkiem studiów: obszar

wiedzy: nauki społeczne - kierunek studiów: pedagogika
• Ilość zajęć (bezpośredni kontakt z nauczycielem): 500 godzin
• Praktyka: 150 godzin

Symbol Efekty kształcenia dla zakresu: Edukacja wczesnoszkolna

WIEDZA
K W01 Teoretycznych podstaw z zakresu podstawowych obszarów aktywności

dziecka/ucznia: językowej, polonistycznej, przyrodniczej, społecznej,
matematycznej, muzycznej, plastycznej, technicznej, komputerowej fizycznej
i zdrowotnej

K W02 Rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w aspekcie
biologicznym, psychologicznym oraz społecznym ( także w aspekcie gotowości
szkolnej)

K W03 Procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym
w działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej), oraz
ich prawidłowości i zakłóceń ( na poziomie przedszkola i klas I-III)

K W04 Współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania oraz
różnorodnych uwarunkowań tych procesów na poziomie przedszkola i klas I-III
szkoły podstawowej

K W05 Głównych środowisk wychowawczych,
zachodzących( norma i patologia)

ich specyfiki i procesów w nich

K W06 Projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej,
uwzględniających specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i uczniów
z zaburzeniami w rozwoju w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
z uwzględnieniem współpracy z rodzicami i szeroko rozumianymi instytucjami
(wychowawczymi i opiekuńczymi)

K W07 Metodyki wykonywania zadań - norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych
na szczeblu przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej

K W08 Metodyki pracy w poszczególnych obszarach aktywności dziecka/ucznia:
językowej, polonistycznej, przyrodniczej, matematycznej, muzycznej,
plastycznej, technicznej, komputerowej fizycznej i zdrowotnej

K W09 Projektowania programów autorskich
i klasach I-III szkoły podstawowej

i dostosowawczych w przedszkolu

UMIEJĘTNOŚCI
K U01 Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu podstawowych obszarów

aktywności dziecka/ucznia: językowej, polonistycznej, przyrodniczej, społecznej,
matematycznej, muzycznej, plastycznej, technicznej, komputerowej fizycznej
i zdrowotnej

/?*'



K U02 l Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii
oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania
i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania
działań praktycznych na etapie przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej

K U03 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne
umiejętności związane z działalnością pedagogiczną (dydaktyczną,
wychowawczą i opiekuńczą), korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych
technologii

K U04 Posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowywanie wyników
obserwacji i formułowanie wniosków praktycznych na etapie przedszkola i klas
I-III szkoły podstawowej

K U05 Potrafi pracować z uczniami, indywidualizować zadania i dostosowywać metody
i treści do potrzeb i możliwości uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi)

K U06 Posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne: potrafi porozumiewać się
z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji
emocjonalnej, dialogowo rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą atmosferę
dla komunikacji w klasie szkolnej i grupie przedszkolnej

K U07 Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do
realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na etapie
przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej

K U08 Potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy
w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych
(dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) oraz wykorzystywać
nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej na etapie przedszkola i klas I-III
szkoły podstawowej

K U09 Potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role; umie podejmować i wyznaczać
zadania; posiada elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na
realizację działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych), posiada umiejętność współpracy z innymi nauczycielami,
pedagogami i rodzicami uczniów

K U10 Potrafi analizować własne działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze
i opiekuńcze) i wskazywać obszary wymagające modyfikacji, potrafi
eksperymentować i projektować programy dostosowawcze i autorskie na
etapie przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej

KOMPETENCJE
K K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę

ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny
własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań
pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych),praktyka

K K02 Jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań
pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania
wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się
wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych
wynikających z roli nauczyciela, praktyka

K KOS Ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań
pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku
do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i etycznego wymiaru
diagnozowania i oceniania dzieci/ uczniów

K K04 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje
działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze), praktyka


