
UNIWERSYTET  PEDAGOGICZNY
im.  Komisji  Edukacji  Narodcrwej
[nstytut Nauk TechniGnych
30.084 Kraków. ul, Podchorążych 2

ROK AKADEMICKl 2019/2020

pieczęć l nstytutu Nauk Technicznych

PROGRAM MODUŁU SPECJALNOŚCI

Klerunek:. edukacj a te chniczno -infiormatyczna
Studia stacjonarne 11 stopnia, 3-semestralne

zatwierdzony przez

kod modułu  drh

Dyrektor
F]adę lnstytutu  Nauk Technicznych dnia

-:--==---:Żj-`E-::-=:_----=----
1   0   6RU.  2019

N33gciaTn°odś%łu              TECHNIKAZ INFORMATyKĄ(nauczyoieiska)

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
przedm iotów 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

ma wiedzę z zakresu dydaktyki infomatyki   i przedmiotów zawodowych

rioT5JzerzonąwiedzęzzakresJuiŃ{5ż5ś-n-\ńhprobiemówtechniki

zna oprogramowanie wspomagające działania inżynierskie =J
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UMIEJĘTNOscl

NU01 posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych,
wychowawczych  i opiekuńczych zadań szkoły,  w t`m  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

Ń_uo3 umiejętnie komunikuje się przy użyciu  różnych technik, za

podmiotami dzjałalności pedagogicznej, jak i z innymi oso
procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami

"T__ rozwiązuje problemy pedagogiczne w oparciu o posiadan€

U05 posiada umiejętność zaplanowania pracy dydaktyczno-wy

równo z osobami będącym
bam i współdziałaj ącym i
wspierającymi ten proces

ą wiedzę

chowawczej

sporządza dokumentaQję, w tym plan dydaktyczno-wychowawczy, konspekty zajęć,
wymagania edukacyjne i oceny ucznia

posiada umiejętność prowadzenia lekcji zgodnie z przygotowanym  konspektem

potrafi zaplanować metodologię badań  pedagogicznych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

---+

charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością,  refleksyjnością oraz

postawami prospołecznymi i poczuciem  odpowiedzialności

zawodowych (dydaktycznych,a zadań
h z roli  nauczyciela

efleksji na tematy etyczne i przestrzegania

niczne aspekty i skutki działalności

NK02 jest praktycznie przygotowany do  realizowani.
wychowawczych i opiekuńczych) wynikającyc

K03 ma świadomość znaczenia profesjonalizmu,  r
zasad etyki zawodowej

K04 ma świadomość ważności i  rozumie pozatech
inżynierskiej

trafi współdziałać i pracować w grupie

trafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
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pieczęć i podpis Dyrektora
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