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Cele przedmiotu

Zapoznanie studento� w z elementarną wiedzą z zakresu pedagogiki, a w szczego� lnos�ci
z zakresu pedagogiki muzyki, jako podstawą do formacji nauczycielskiej w zakresie 
nauczania w
szkolnictwie muzycznym i ogo� lnokształcącym.

Wymagania wstępne brak

Kod
efektu PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ

Przypisanie do efekto� w
specjalnos�ciowych

(kierunkowych)

w zakresie WIEDZY (W)

1
Student ma podstawową wiedzę dotyczącą prawa autorskiego oraz
oświatowego w zakresie umożliwiającym swobodne wykonywanie
zawodu muzyka, a także posiada wiedzę z zakresu etyki zawodu nauczyciela.

W6

w zakresie UMIEJĘTNOS=CI (U)

2
Student jest przygotowany do wspo� łdziałania z innymi wykonawcami w ro� z>nego typu 
zespołach.

U4

3
Student potrafi włas�ciwie zachowac� się podczas występo� w i publicznych
prezentacji.

U9

4
Student potrafi stosowac� konwencjonalne sposoby zachowania się podczas występo� w 
publicznych.

U10

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (K)

5
Student samodzielnie podejmuje i organizuje niezalez>ne prace artystyczne i
potrafi wykazac� się obiektywizmem w ich ocenie.

K2

6
Student zajmuje krytyczne stanowisko w odniesieniu do produkcji artystycznych własnych i 
innych oso� b.

K4

7
Student bierze odpowiedzialnos�c� za z>ycie muzyczne s�rodowiska, w kto� rym pracuje, 
podejmuje działania kulturotwo� rcze

K7

TREŚCI PROGRAMOWE
Semestr I
1. Ro� z>norodne obszary działalnos�ci pedagogicznej
2. Podstawowa wiedza teoretyczna z zakresu pedagogiki
3. Pedagogika ws�ro� d nauk o wychowaniu

30



4. Metodologia i metodyka badan�  w pedagogice
5. Problemy pedagogiki edukacyjnej, wychowawczej i opiekun� czej
6. Nauczyciel muzyki w przedszkolach i szkołach ogo� lnokształcących

Semestr II Liczba godzin

7.Preferencje muzyczne dzieci i młodziez>y
8. Badania nad zdolnos�ciami i rozwojem muzycznym
9. Teoria powszechnego kształcenia muzycznego
10. cele, tres�ci, formy i metody powszechnego kształcenia muzycznego
11. Kształcenie zdolnos�ci muzycznych a rozwo� j umysłowy
12. Metodyki wybranych przedmioto� w wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego

30

Semestr III Liczba godzin

13. Podstawy edukacji małego i młodszego dziecka:
14. Nauczanie przedmioto� w artystyczno-sprawnos�ciowych
15. Warsztaty interpersonalne
16. Warsztaty edukacji regionalnej
17. Projekty edukacyjne
18. Wybrane systemy powszechnej edukacji muzycznej

30

Metody kształcenia

1. wykład problemowy
2. wykład konwersatoryjny
3. analiza przypadko� w
4. rozwiązywanie zadan�

Weryfikacja efektów uczenia się

Metody weryfikacji Nr efektu1

1. Praca zaliczeniowa
2. Kolokwium pisemne
3. Egzamin ustny 

1,2,4,5,7
1,2,4,5,7
1,2,3,4,5,6,7

Korelacja efektów uczenia się z treściami i metodami kształcenia oraz metodami ich weryfikacji2

Nr efektu uczenia się Tres�ci kształcenia Metody kształcenia Metody weryfikacji

1 1-18 1,2 1,2,3
2 1-18 1,2 1,2,3
3 1-18 1,2,3 1,2,3
4 1-18 1,2,3 1,2,3
5 1-18 1,2 1,2,3
6 1-18 1,2,3,4 1,2,3

7 1-18 1,3,4 1,2,3

Warunki zaliczenia
Student musi miec� odpowiednią frekwencję, aby mo� gł zostac� dopuszczony do zaliczenia przedmiotu, zgodnie z 
obowiązującymi
zasadami ustalonymi w Regulaminie Studio� w.

Literatura podstawowa

Karwowska-Struczyk M., Sobieran� ska D., Szpotowicz M.,  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna: badania, 
opinie, inspiracje, Warszawa 2011 – wybrane rozdziały
Janowski A., Pedagogika praktyczna, Warszawa 2002. – wybrane rozdziały
Konaszkiewicz Z., Szkice z pedagogiki muzycznej, Warszawa 2002. – wybrane rozdziały

1 odnosimK2y się do uprzednio sformułowanych przez nas efekto� w uczenia się
2 nalez>y podac� numer efektu uczenia się, numery odpowiednich zakreso� w tres�ci kształcenia oraz przyporządkowac� im metody kształcenia i weryfikacji (podac� 
numery)



Markiewicz L., O sztuce pedagogiki instrumentalnej, Katowice 2008. – wybrane rozdziały
Szkoła muzyczna – studia i szkice, red. Z. Konaszkiewicz, Warszawa 2008 – wybrane rozdziały
Day Ch., Nauczyciel z pasją. Jak zachowac� entuzjazm i zaangaz>owanie w pracy, Gdan� sk 2008. – wybrane rozdziały

Literatura uzupełniająca
Janowski A., Pedagogika praktyczna, Warszawa 2002. – wybrane rozdziały
Konaszkiewicz Z., Szkice z pedagogiki muzycznej, Warszawa 2002. – wybrane rozdziały
Markiewicz L., O sztuce pedagogiki instrumentalnej, Katowice 2008. – wybrane rozdziały
Szkoła muzyczna – studia i szkice, red. Z. Konaszkiewicz, Warszawa 2008 – wybrane rozdziały
Day Ch., Nauczyciel z pasją. Jak zachowac� entuzjazm i zaangaz>owanie w pracy, Gdan� sk 2008. – wybrane rozdziały

Kalkulacja nakładu pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się (w godz.)

Zajęcia dydaktyczne – godziny kontaktowe 90
Przygotowywanie się do zajęc� 10
Praca z literaturą 10
Konsultacje
Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu
Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia 30
Inne
Łączny nakład pracy studenta w godz. 150
Liczba punkto� w ECTS 6

Rok I II III
Semestr I II III IV V VI

Punkty ECTS 2 2 2
Liczba godzin w tygodniu 2 2 2

Rodzaj zaliczenia zaliczenie kolokwium egzamin

Moz> liwos�ci kariery zawodowej

 Student jest przygotowany do pracy pedagogicznej w szkolnictwie muzycznym i powszechnym wszystkich 
szczebli

Data Kto modyfikował Czego dotyczy modyfikacja

29 VIII 
2019 r.

30.09.2020.

dr Jakub Michał Hutek

ad. dr Jakub Michał Hutek

Dostosowanie do obowiązujących standardo� w nauczycielskich.

Aktualizacja karty

SPOSOBY REALIZACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZOSTAŁY DOPASOWANE DO SYTUACJI

EPIDEMIOLOGICZNEJ WEWNĘTRZNYMI AKTAMI PRAWNYMI UCZELNI








