
:3;:oW#Ę;i:u;;;:c:h§i!ą§n#
ROK AKADEMICKI 2019/2020

pieczęć lnst}^utu Nauk Technicznych

PROGBAM MODUŁU SPECJALNOŚCI

Kierunek-. edukacja techniczno-infiormatyczna
Studia niestacjonarne 11 stopnia, 3-semestralne

Na3gciaTn°odś%łu              TECHNiKA z iNFORMATVKĄ(nauczycieiska)

Liczba punktów ECTS

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe:

Absolwenci  otrzymują  przygotowanie  do  zajmowania  stanowiska  nauczyciela  w  szkole  podstawowej
w zakresie    przedmiotów:    technika    i informatyka    oraz    przygotowanie    do    zajmowania    stanowiska
nauczyciela  teoretycznej  i  praktycznej  nauki  zawodu  w  branżowych  szkołach  1  i  11  stopnia,  technikach,
liceach    ogólnokształcących    i    innych    szkołach    ponadpodstawowych    w   zakresie    informatyki    oraz
przedmiotów zawodowych.

Uzyskane  wykształcenie  daje  również  przygotowanie  do  pracy  w  przedsiębiorstwach  przemysłowych,
administracji  gospodarczej,  samorządowej  i  państwowej,  zapleczu  badawczo -  rozwojowym  przemysłu
oraz do rowadzenia działalności

Efekty uczenia się dla modułu  specjalności

WIEDZA

1   N    WO1 posiada  wiedzę  psychologiczną  i  pedagogiczną  pozwalającą  na  rozumienie  procesów
rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania - uczenia się

NW02 posiada wiedzę z zakresu  dydaktyki  i  szczegółowej  meI-oa;Ri działalności  pedagogicznej,
popartą doświadczeniem w jej praktycznym  wykorzystywaniu

wo3 ma wiedzę z zakresu dydaktyki inroFńiatyki   i przedmiotów zawodowych

W04 ma poszerzoną wiedzę z zakre-s-u współczesnych problemów techniki

W05 zna oprogramowanie wspomagające działania inżynier;ire-~~
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UMIEJĘTNOscl

NU01

1  N-U02

posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych,
wychowawczych  i opiekuńczych zadań szkoły,  w tym  do  samodzielnego przygotowania  i
dostosowania programu  nauczania do potrzeb i możliwości  uczniów

wykazuje umiejętność  uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu  pedagogicznego z
wykorzystaniem    nowoczesnych    środków    i     metod    pozyskiwania,    organizowania    i

przetwarzania informacji  i materiałów
!

N_U03 umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik.  zarówno z osobami  będącymi
[  podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w,procesiedydaktyczno-wychowawczymorazspecjalistamiwspierającymitenproces

U04 rozwiązuje problemy pedagogiczne w oparciu o posTa-aaną wiedzę

U05 posiada umiejętność zaplanowania pracy dydaktyczno-wychowawczej

lJoi`       L- sporządza dokumentację, w tym plan dydaktyczno-wychowawczy, konspekty zajęć,
wymagania edukacyjne i oceny ucznia

u07 posiada umiejętność prowadzenia lekcji zgodnie z przygotowanym  konspektem

U07 Potrafi zaplanować metodologię badań pedagogicznych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

N_KO11 charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością,  refleksyjnością oraz

postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności
lirROTż_-

jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych,
;  wychowawczych  i opiekuńczych) wynikających z

K03 riĘii:wiadomość znaczenia profesjonalizmu,  i.ełl
'  zasad etyki zawodowej

K04 ma świadomość ważności  i  rozumie  pozatechni(

inżynierskiej

K05 potrafi współdziałać i pracować w grupie

KTÓ6_   ___

LPotrafimyślećidziałaćwsposóbprzedsiębiorcz

z roli  nauczyciela

na tematy etyczne i przestrzegania

czne aspekty i skutki działalności

DyTektor
kTechnicznych

dr hab. inż. Kąysztof Mro

pieczęć i podpis Dyr

ka, prof. UP
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