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SYLABUS
I. Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Rozwijanie umiejętności poznawczych i techniki efektywnego uczenia się

Kierunek studiów
Zakres studiów

E-mail

2022/2023
studia niestacjonarne

Pedagogika

Forma studiów

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

Profil studiów

praktyczny

mgr Małgorzata Wielądek

Cykl kształcenia

Nabór 2020

Prowadzący przedmiot
Dane kontaktowe dla studentów

Rok akademicki

malgorzata.wieladek@wsge.edu.pl

Semestr

Telefon

Forma prowadzenia zajęć

VI

LIC

inne

(seminarium dyplomowe / konwersatorium / warsztaty
/ laboratoria/ zajęcia projektowe)

(!) Proszę pamiętać o dostosowaniu formy zajęć do
możliwości uzyskania i weryfikacji założonych efektów
uczenia się.
(!) Proszę wybrać odpowiednie przez wstawienie znaku "X"
w kolumnie obok.

wykład

ćwiczenia

……………………………….
(wpisać jakie)

0

0

Wymagania wstępne

ZO

X
Brak wymagań wstępnych

II. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów uczenia się w godzinach oraz punktach
ECTS
(!) Jeden punkt ECTS odpowiada efektom uczenia się, których uzyskanie wymaga od studenta 25 lub 30 (praktyka zawodowa) godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta
obejmuje zajęcia organizowane przez uczelnię, zgodnie z planem studiów, oraz jego indywidualną pracę.

Wykład

Forma zajęć

Sposób realizacji

Czynności

z bezpośrednim udziałem
nauczyciela akademickiego i
studentów („na sali”)

Liczba godzin
0

przygotowanie do zajęć
czytanie wskazanej literatury
bez bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego i
studentów

indywidualna
praca studenta

napisanie referatu / eseju
przygotowanie do zaliczenia / egzaminu
inne …

Ćwiczenia

e-learning

0

z bezpośrednim udziałem
nauczyciela akademickiego i
studentów („na sali”)

bez bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego i
studentów

27

indywidualna
praca studenta

przygotowanie do zajęć

18

czytanie wskazanej literatury

15

napisanie referatu / eseju
przygotowanie do zaliczenia / egzaminu
inne …

e-learning

0

Inne
…

z bezpośrednim udziałem
nauczyciela akademickiego i
studentów („na sali”)

bez bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego i
studentów

15

0

indywidualna
praca studenta

przygotowanie do zajęć

0

czytanie wskazanej literatury

0

napisanie referatu / eseju

0

przygotowanie do zaliczenia / egzaminu
inne …

0
0
0

e-learning
Sumaryczne obciążenie studenta

75

Punkty ECTS

3

III. Cel przedmiotu i treści programowe

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technikami efektywnego uczenia się, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności
poznawczych. Student nabędzie wiedzę oraz umiejętności i kompetencje, które pozwolą mu wesprzeć ucznia w procesie efektywnego
uczenia się. Będzie potrafił zastosować oraz nauczyć innych różnych technik uczenia się.
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Treści programowe (szczegółowy program zajęć dydaktycznych)
forma zajęć: ĆWICZENIA
metody dydaktyczne
(wybrać i wpisać z listy poniżej *)

prezentacja z wykorzystaniem środków multimedialnych, pokaz, symulacja sytuacyjna, metoda zajęć praktycznych, dysksuja
liczba godzin zajęć

lp.

temat zajęć

zagadnienia

1

Wprowadzenie teoretyczne i metodologiczne

Jak zapamiętujemy - historia wiedzy o pamięci. Jak funkcjonuje pamięć, główne elementy
dobrej pamięci. Dlaczego zapominamy? Patrzenie a obserwowanie, słyszenie a słuchanie.
Wyobraźnia a wizualizacja - ćwiczenia wizualizacyjne

2

2

Style uczenia się

Wprowadzenie do efektywnego uczenia się - anazliza i nterpretacja materiałów, dyskusja na
mocnymi i słabymi stronami różnych stylów uczenia się.

2

3

Mnemotechniki – zalety/wady

Sposoby i metody poszerzania pamięci, możliwości pamięci. Łańcuchowa metoda
zapamiętywania - ćwiczenia w zapamiętywaniu

3

4

Łańcuchowa metoda skojarzeń

Praktyczne wykorzystanie, test pamięci - ćwiczenia praktyczne (testy pamięci).

3

5

Akronimy (PKO, NBP), akrostychy, rymonimy

Wprowadzenie, zasady konstruowania, wykorzystanie w praktyce - ćwiczenia praktyczne w
wykorzystaniu technik

3

6

System zaczepiania

Wprowadzenie, metody, rysunkowy system cyfr. Rymowany system cyfr, test na
posługiwania się rysunkowym i rymowanym systemem cyfr - przygotowanie pomocy
naukowych do zostosowania omawianych technik, ćwiczenia w użyciu technik.

4

7

System umieszczania

Metoda rzymskiego pokoju (zakładki mieszkaniowe), metoda drogi do celu - przygotowanie
pomocy naukowych do zostosowania omawianych technik, ćwiczenia w użyciu technik.

3

8

Notowanie linearne i nielinearne

Historia mowy i druku linearnego, notowanie linearne, słowa – klucze. Plusy notowania
nielinearnego. Mapy myśli – wprowadzenie, zasady konstruowania: ćwiczenia praktyczne

3

9

Zastosowanie map myśli

Ćwiczenia praktyczne w zastosowaniu map mysli, konstrułowania map myśli.

4

Suma godzin

bezpośredni
kontakt
e-learning
(„na sali”)

27

* Metody podające: wykład, narracja, opis, wyjaśnianie, konsultacja, pokaz.
Metody niepodające: metoda problemowa, metoda problemowa w grupach, dyskusja, dyskusja zaplanowana, debata, dialog, gra dydaktyczna (symulacyjna, sytuacyjna, inscenizacja),
burza mózgów; zajęć praktycznych, projektów (np. metoda laboratoryjna, projekt badawczy, grupowy projekt studencki, indywidualny projekt studencki, prezentacja z wykorzystaniem
środków multimedialnych), tekstu przewodniego (np. analiza i interpretacja tekstów źródłowych lub przepisow prawnych).
Technika kształcenia na odległość: e-learning.
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IV. Efekty uczenia się i ich weryfikacja
KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Symbol efektu kierunkowego

Treść efektu kierunkowego

Wiedza
PED_W02

rozumie fundamentalne wyzwania i dylematy współczesnej cywilizacji, zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne
podstawy działalności pedagogicznej, ma wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym

PED_W05

ma zaawansowaną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących oraz dotyczącą procesów
komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń

PED_U06

potrafi w sposób klarowny i spójny wypowiadać się w mowie i piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych; z wykorzystaniem różnych ujęć
teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin w tym i treści programowych zawartych w przedmiotach zawodowych

PED_U10

potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na
rzecz całożyciowego uczenia się

PED_U11

potrafi współdziałać z innymi w ramach prac zespołowych pełniąc różne role; potrafi planować i organizować pracę indywidualną i w zespole, ma elementarne
umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych, także w zespołach o charakterze
interdyscyplinarnym

PED_K02

jest gotów do stwierdzania i propagowania znaczenia nauk pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w
środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania własnych działań zawodowych i inicjowania działań na rzecz interesu publicznego

PED_K04

jest przekonany o potrzebie i wadze zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej, szczególnie poprzez odpowiedzialne pełnienie ról
zawodowych w tym roli studenta, badacza i nauczyciela

Umiejętności

Kompetencje społeczne

PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Symbol efektu
kierunkowego

Symbol efektu
przedmiotowego

Treść efektu przedmiotowego

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się
(wybrać z listy poniżej **)

Wiedza
PED_W02

W1

Ma zaawansowaną wiedzę o uczniu i nauczycielu jako podmiotach uczących się w rzeczywistości szkoły.

praca kontrolna, sprawdzian praktyczny

PED_W05

W2

Zna, w stopniu zaawansowanym, teorie uczenia się i sposoby jego intensyfikacji. Zna techniki
podnoszące efektywność czytania z pełnym rozumieniem oraz podstawowe mnemotechniki.

praca kontrolna, sprawdzian praktyczny

Umiejętności
PED_U06

U1

Potrafi efektywnie czytać i wykonywać notatki linearne oraz przekazywać tę umiejętność innym. Potrafi
posługiwać się mnemotechnikami, opracowywać własne strategie mnemotechniczne.

sprawdzian praktyczny, aktywność merytoryczna

PED_U10

U2

Potrafi animować zainteresowanie uczestników procesów edukacyjnych nową wiedzą na temat uczenia
się oraz stosowanymi technikami podnoszenia jego efektywności.

sprawdzian praktyczny, aktywność merytoryczna

PED_U11

U3

Współdziała w grupie i umiejętnie stosuje w sytuacjach ćwiczeniowych różne rodzaje technik
ułatwiających zapamiętywanie imetodę nielinearnego notowania

sprawdzian praktyczny, aktywność merytoryczna

Kompetencje społeczne
PED_K02

K1

Stosuje oraz propaguje nabytą wiedzę do poprawy skuteczności samodzielnego uczenia się.

sprawdzian praktyczny, aktywność merytoryczna

PED_K04

K2

Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań na rzecz podnoszenia
efektywności procesów uczenia się; postrzega je w kategoriach swoich powinności nauczycielskich.

sprawdzian praktyczny, aktywność merytoryczna

** egzamin pisemny (pytania otwarte, test, zadanie); egzamin ustny; zaliczenie na ocenę (praca kontrolna, prezentacja, esej, sprawozdanie, referat, materiały pisemne z metody
problemowej, sprawdzian praktyczny (np. projekt, pokaz, inscenizacja, eksperyment, symulacja), badania terenowe, aktywność merytoryczna (sprawozdanie prowadzącego),
zaangażowanie społeczne, obecność na zajęciach)
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V. Forma i warunki zaliczenia
(!) Liczba punktów ECTS nie zależy od uzyskanej oceny, a warunkiem ich przyznania jest spełnienie przez studenta wymagań dotyczących uzyskania zakładanych efektów uczenia się
potwierdzonych zaliczeniem zajęć lub praktyk. Zatem każdy student rozliczający przedmiot, w tym w minimalnym akceptowalnym stopniu (na ocenę 3.0), otrzymuje pełną liczbę punktów
ECTS.
(!) Każdy z efektów przewidzianych programem przedmiotu musi zostać osiągnięty co najmniej na minimalnym poziomie akceptowanym przez osobe prowadząca zajęcia.

Oznaczyć (X) wybrane
zgodnie z określonymi

WYKŁAD

%

Kryteria oceny

pytania otwarte
test
zadanie

egzamin pisemny
egzamin ustny

zaliczenie na ocenę

praca kontrolna
prezentacja
esej
sprawozdanie
referat
materiały pisemne z metody problemowej
sprawdzian praktyczny (np. projekt, pokaz, inscenizacja,
eksperyment, symulacja)
badania terenowe
aktywność merytoryczna (sprawozdanie prowadzącego)
INNE:
(wpisz jaka)
zaangażowanie społeczne

Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi danego zadania
określonymi przez osobę prowadzącą zajęcia.
Student otrzymuje ocenę niedostateczną (2,0), gdy
nie wykazuje dostatecznego stopnia osiągnięcia
efektów uczenia się i uzyskuje mniej niż 50% sumy
punktów na egzaminie/zaliczeniu/pracach
kontrolnych

suma:
ĆWICZENIA

Oznaczyć (X) wybrane
zgodnie z określonymi
w pkt IV

%

x

30

x

40

x

40

praca kontrolna
prezentacja
esej
sprawozdanie
referat
materiały pisemne z metody problemowej
sprawdzian praktyczny (np. projekt, pokaz, inscenizacja, eksperyment, symulacja)
badania terenowe
aktywność merytoryczna (sprawozdanie prowadzącego)
INNE:
(wpisz jaka)
zaangażowanie społeczne
obecność (dozwolone -

1

0 /100

nieobec.)
suma:
Oznaczyć (X) wybrane
zgodnie z określonymi

INNE:

110 /100
%

praca kontrolna
prezentacja
esej
sprawozdanie
referat
materiały pisemne z metody problemowej
sprawdzian praktyczny (np. projekt, pokaz, inscenizacja, eksperyment, symulacja)
badania terenowe
aktywność merytoryczna (sprawozdanie prowadzącego)
INNE:
(wpisz jaka)
zaangażowanie społeczne
obecność (dozwolone -

Student otrzymuje ocenę dostateczną (3,0), gdy
wykazuje większy niż niedostateczny, ale mniejszy niż
dostateczny plus stopień osiągnięcia efektów uczenia
się i uzyskuje od 50% do 60% sumy punktów na
egzaminie/zaliczeniu/pracach kontrolnych
Student otrzymuje ocenę dostateczną plus (3,5), gdy
wykazuje większy niż dostateczny, ale mniejszy niż
dobry stopień osiągnięcia efektów uczenia się i
uzyskuje od 60% do 70% sumy punktów na
egzaminie/zaliczeniu/pracach kontrolnych
Student otrzymuje ocenę dobrą (4,0), gdy wykazuje
większy niż dostateczny plus, ale mniejszy niż dobry
plus stopień osiągnięcia efektów uczenia się i
uzyskuje od 70% do 80% sumy punktów na
egzaminie/zaliczeniu/pracach kontrolnych
Student otrzymuje ocenę dobrą plus (4,5), gdy
wykazuje większy niż dobry, ale mniejszy niż bardzo
dobry stopień osiągnięcia efektów uczenia się i
uzyskuje od 80% do 90% sumy punktów na
egzaminie/zaliczeniu/pracach kontrolnych
Student otrzymuje ocenę bardzo dobrą (5,0), gdy
wykazuje większy niż dobry plus stopień osiągnięcia
efektów uczenia się i uzyskuje od 90% do 100% sumy
punktów na egzaminie/zaliczeniu/pracach
kontrolnych

nieobec.)
suma:

0 /100

VI. Zalecana literatura i pomoce naukowe
(!) Dostępność zalecanej literatury należy sprawdzić w bibliotece uczelni.
Literatura podstawowa

Badziukiewicz B. (2005). Vademecum wychowawcy. Warszawa: Żak.
Raczkowska M. ( red). (2009). Wczesna edukacja dziecka w kontekście zmian. Józefów: WSGE.
Draeau Ch. (2002). Jak suczyć ię szybko i skutecznie. Warszawa: Klub dla Ciebie.
Buzan, T. (2008). Mapy twoich myśli. Mindmapping, czyli notowanie interaktywne ( szybkie notowanie, sprawne zapamiętywanie, synteza wiedzy, twórcze myślenie). Łódź: Aha!
Literatura uzupełniająca
Buzan, T. (1996). Rusz głową. Łódź: Ravi
Brześkiewicz, Z. W. (1998). Doskonalenie pamięci. Jak uczyć się trzy razy szybciej. Warszawa: Comes
Brześkiewicz, Z. W. (1998). Superpamięć. Jak uczyć się trzy razy szybciej. Warszawa: Comes
Lorayne, H. (2007). Superpamięć dla uczących się. Łódź: Aha!
Uwagi

(!) pola są wypełniane przez uczelnianego opiekuna sylabusów (proszę nie zmieniać ich zawartości; w przypadku uwag, proszę o kontakt z opiekunem sylabusów)
(!) pola białe wypełnia nauczyciel akademicki odpowiedzialny za opis przedmiotu
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