
Dydaktyka geografii II #5.1.0246
Sylabusy - Centrum Informatyczne UG
Dział Kształcenia

Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu

Społecznego

Nazwa przedmiotu

Dydaktyka geografii II

Kod ECTS

5.1.0246
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Pracownia Dydaktyki Geografii
Studia

wydział kierunek poziom drugiego stopnia
Wydział Oceanografii i
Geografii

Geografia fizyczna z
geoinformacją

forma stacjonarne
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie
Wydział Oceanografii i
Geografii

Geografia społeczno-
ekonomiczna z
elementami GIS

poziom drugiego stopnia
forma stacjonarne
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Teresa Sadoń-Osowiecka
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Ćw. warsztatowe
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Ćw. warsztatowe: 30 godz.

Liczba punktów ECTS

2
udział w zajęciach 30 godz. + praca własna 20 godz.
Razem 2 ECTS

Termin realizacji przedmiotu

2020/2021 letni
Status przedmiotu

obowiązkowy

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Analiza tekstów z dyskusją-
Analiza zdarzeń krytycznych (przypadków)-
Dyskusja-
Gry symulacyjne-
Metoda projektów (projekt badawczy, wdrożeniowy,
praktyczny)

-

Praca w grupach-
Rozwiązywanie zadań-

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych w trakcie trwania semestru

Podstawowe kryteria oceny

Poprawność merytoryczna wykonywanych prac i umiejętność uzasadniania rozwiązań
w nich zawartych.

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

Obserowanie studentów podczas pracy; ocena zaprojektowanej pracy domowej, propozycji sposobu wykorzystania błędów popełnianych przez uczniów,
zaprojektowanie zadań i spawdzianu wiedzy uczniów z kryteriami oceny
 
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
Podstawy dydaktyki,
Ocenianie, diagnostyka ewaluacyjna i oświatowa w pracy dydaktycznej nauczyciela

B. Wymagania wstępne
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Dydaktyka geografii II #5.1.0246
Sylabusy - Centrum Informatyczne UG
Dział Kształcenia

Wiedza dotycząca ewaluacji i oceniania
Cele kształcenia

Przygotowanie do prowadzenia działań dydaktycznych w zakresie nauczania geografii
Treści programowe

Ocenianie i ewaluacja procesu kształcenia; diagnoza wiedzy ucznia, konstruowanie narzędzi diagnozy wiedzy geograficznej; rola błędów
uczniowskich w kształceniu; ocenianie zewnętrzne i wewnątrzszkolne; rodzaje ocenainia, rola i funkcje oceny. Podmiotowość i pełnomocność ucznia.

Wykaz literatury

Niemierko B. , 2019, Diagnostyka edukacyjna, Wyd. PWN, Warszawa.
Sadoń-Osowiecka T., 2009, Konstruowanie wiedzy geografiznej w klasach gimnazjalnych. Możliwości i zaniedbania, Wyd. Impuls, Kraków
Szyling G., 2017, Nauczycielskie praktyki oceniania poza standardami, Wyd. Impuls, Kraków
Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG

Kierunkowe efekty kształcenia

Student potrafi ocenić pracę uczniów i przeprowadzić
ewaluację własnych działań.

Wiedza

Student zna i rozumie:
D.1/E.1.W10. rolę diagnozy, kontroli i oceniania w pracy dydaktycznej; ocenianie i
jego rodzaje: ocenianie bieżące, semestralne i roczne, ocenianie wewnętrzne i
zewnętrzne; funkcje oceny; D.1/E.1.W11. egzaminy kończące etap edukacyjny i
sposoby konstruowania testów, sprawdzianów oraz innych narzędzi przydatnych w
procesie oceniania uczniów w ramach nauczanego przedmiotu; D.1/E.1.W12.
diagnozę wstępną grupy uczniowskiej i każdego ucznia w kontekście nauczanego
przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz sposoby wspomagania rozwoju
poznawczego uczniów; potrzebę kształtowania pojęć, postaw, umiejętności
praktycznych, w tym rozwiązywania problemów, i wykorzystywania wiedzy; metody i
techniki skutecznego uczenia się; metody strukturyzacji wiedzy oraz konieczność
powtarzania i utrwalania wiedzy i umiejętności; D.1/E.1.W13. znaczenie rozwijania
umiejętności osobistych i społeczno-emocjonalnych uczniów: potrzebę
kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania
problemów oraz budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych
uczniów, a także kształtowania kompetencji komunikacyjnych i nawyków
kulturalnych. D.1/E.1.W14. warsztat pracy nauczyciela; właściwe wykorzystanie
czasu lekcji przez ucznia i nauczyciela; zagadnienia związane ze sprawdzaniem i
ocenianiem jakości kształcenia oraz jej ewaluacją, a także z koniecznością analizy i
oceny własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej; D.1/E.1.W15. potrzebę
kształtowania u ucznia pozytywnego stosunku do nauki, rozwijania ciekawości,
aktywności i samodzielności poznawczej, logicznego i krytycznego myślenia,
kształtowania motywacji do uczenia się danego przedmiotu i nawyków
systematycznego uczenia się, korzystania z różnych źródeł wiedzy, w tym z
Internetu, oraz przygotowania ucznia do uczenia się przez całe życie przez
stymulowanie do samodzielnej pracy.

Umiejętności

Student potrafi:
D.1/E.1.U8. merytorycznie, profesjonalnie i rzetelnie oceniać pracę uczniów
wykonywaną w klasie i w domu; D.1/E.1.U9. skonstruować sprawdzian służący
ocenie danych umiejętności uczniów; D.1/E.1.U10. rozpoznać typowe dla
nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć błędy uczniowskie i wykorzystać je
w procesie dydaktycznym; D.1/E.1.U11. przeprowadzić wstępną diagnozę
umiejętności ucznia.

Kompetencje społeczne (postawy)

Student jest gotów do:
D.1/E.1.K5. kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego
rozwiązywania problemów; D.1/E.1.K6. budowania systemu wartości i rozwijania
postaw etycznych uczniów oraz kształtowania ich kompetencji komunikacyjnych i
nawyków kulturalnych; D.1/E.1.K7. rozwijania u uczniów ciekawości, aktywności i
samodzielności poznawczej oraz logicznego i krytycznego myślenia; D.1/E.1.K8.
kształtowania nawyku systematycznego uczenia się i korzystania z różnych źródeł
wiedzy, w tym z Internetu; D.1/E.1.K9. stymulowania uczniów do uczenia się przez
całe życie przez samodzielną pracę.

Kontakt
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geotso@ug.edu.pl
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Omówienie praktyk przedmiotowych #5.1.0245
Sylabusy - Centrum Informatyczne UG
Dział Kształcenia

Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu

Społecznego

Nazwa przedmiotu

Omówienie praktyk przedmiotowych

Kod ECTS

5.1.0245
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Pracownia Dydaktyki Geografii
Studia

wydział kierunek poziom drugiego stopnia
Wydział Oceanografii i
Geografii

Geografia fizyczna z
geoinformacją

forma stacjonarne
moduł

specjalnościowy Podstawowa

specjalizacja nauczycielska
Wydział Oceanografii i
Geografii

Geografia społeczno-
ekonomiczna z
elementami GIS

poziom drugiego stopnia
forma stacjonarne
moduł

specjalnościowy Podstawowa

specjalizacja nauczycielska

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Teresa Sadoń-Osowiecka
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Ćw. warsztatowe
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Ćw. warsztatowe: 15 godz.

Liczba punktów ECTS

1
Udział w zajęciach - 15 godz. przygotowanie się do
omawiania praktyk 10 godz.
1 ECTS.

Termin realizacji przedmiotu

2021/2022 letni
Status przedmiotu

fakultatywny (do wyboru)

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Analiza zdarzeń krytycznych (przypadków)-
Dyskusja-

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

wykonanie pracy zaliczeniowej - wykonanie określonej pracy praktycznej
Podstawowe kryteria oceny

Pogłębiona analiza doświadczeń z praktyki
Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

Dyskusja na temat doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących praktyki.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne, podstawy dydaktyki, dydaktyka geografii

B. Wymagania wstępne
Wiedza z zakresu teorii nauczania.

Cele kształcenia

Porównanie doświadczeń z praktyki z teoriami edukacyjnymi.
Treści programowe

Autorefleksja w zawodzie nauczyciela, ewaluacja działań dydaktycznych
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Omówienie praktyk przedmiotowych #5.1.0245
Sylabusy - Centrum Informatyczne UG
Dział Kształcenia

Wykaz literatury

Sadoń-Osowiecka, 2015, Kreatywność w szkolnej geografii, Wyd. LIBRON, Kraków
Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG
 

Kierunkowe efekty kształcenia

Refleksyjne podejście do edukacji.

Wiedza

Student zna i rozumie:
D.1/E.1.W14. warsztat pracy nauczyciela; właściwe wykorzystanie czasu lekcji
przez ucznia i nauczyciela; zagadnienia związane ze sprawdzaniem i ocenianiem
jakości kształcenia oraz jej ewaluacją, a także z koniecznością analizy i oceny
własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej; D.1/E.1.W4. kompetencje merytoryczne,
dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela

Umiejętności

Student potrafi:
D.1/E.1.U10. rozpoznać typowe dla nauczanego przedmiotu lub prowadzonych
zajęć błędy uczniowskie i wykorzystać je w procesie dydaktycznym; autorefleksyjnie
analizować własną pracę wykorzystując wiedzę pedagogiczną.

Kompetencje społeczne (postawy)

Student jest gotów do:
D.1/E.1.K1. adaptowania metod pracy do potrzeb i różnych stylów uczenia się
uczniów.

Kontakt

geotso@ug.edu.pl
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Praktyka przedmiotowa w szkole podstawowej #5.1.0244
Sylabusy - Centrum Informatyczne UG
Dział Kształcenia

Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu

Społecznego

Nazwa przedmiotu

Praktyka przedmiotowa w szkole podstawowej

Kod ECTS

5.1.0244
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Pracownia Dydaktyki Geografii
Studia

wydział kierunek poziom drugiego stopnia
Wydział Oceanografii i
Geografii

Geografia fizyczna z
geoinformacją

forma stacjonarne
moduł

specjalnościowy Podstawowa

specjalizacja nauczycielska
Wydział Oceanografii i
Geografii

Geografia społeczno-
ekonomiczna z
elementami GIS

poziom drugiego stopnia
forma stacjonarne
moduł

specjalnościowy Podstawowa

specjalizacja nauczycielska

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Teresa Sadoń-Osowiecka
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Praktyki
Sposób realizacji zajęć

zajęcia poza pomieszczeniami dydaktycznymi UG
Liczba godzin

Praktyki: 45 godz.

Liczba punktów ECTS

2
Udział w zajęciach 45 godz. 1 ECTS, udział w
konsultacjach 5 h, przygotowanie do zajęć 10 h, 1
ECTS. Razem 2 ECTS.

Termin realizacji przedmiotu

2020/2021 letni
Status przedmiotu

fakultatywny (do wyboru)

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Analiza zdarzeń krytycznych (przypadków)-
Metoda projektów (projekt badawczy, wdrożeniowy,
praktyczny)

-

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

wykonanie pracy zaliczeniowej - wykonanie określonej pracy praktycznej
Podstawowe kryteria oceny

Zachowanie sie praktykanta podczas praktyki - przygotowanie do lekcji, relacje z
uczniami; zapisy w dzienniku praktyk.

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

Prowadzenie dziennika parktyk; opinia nauczyciela - opiekuna
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
Podstawy dydaktyki, psychologia, pedagogika, dydaktyka geografii.

B. Wymagania wstępne
Wiedza z zakresu teorii nauczania

Cele kształcenia

Zobywanie doświadczenia związanego z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki
szczegółowej (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną
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Praktyka przedmiotowa w szkole podstawowej #5.1.0244
Sylabusy - Centrum Informatyczne UG
Dział Kształcenia

Treści programowe

Planowanie lekcji, metody nauczania, relacje w klasie, ewaluacja własnej praktyki.
Wykaz literatury

Podręczniki szkolne
materiały metodyczne

Kierunkowe efekty kształcenia

Umiejętność obserwowania sytuacji i zdarzeń
pedagogicznych, analizowania ich z wykorzystaniem
wiedzy dydaktycznej. Umiejętność przeprowadzenia zajęć
dydaktycznych w szkole podstawowej.

Wiedza

Absolwent zna i rozumie:
D.2/E.2.W1. zadania dydaktyczne realizowane przez szkołę ; D.2/E.2.W2. sposób
funkcjonowania oraz organizację pracy dydaktycznej szkoły; D.2/E.2.W3. rodzaje
dokumentacji działalności dydaktycznej prowadzonej w szkole.

Umiejętności

Student potrafi:
D.2/E.2.U1. wyciągnąć wnioski z obserwacji pracy dydaktycznej nauczyciela, jego
interakcji z uczniami oraz sposobu planowania i przeprowadzania zajęć
dydaktycznych; aktywnie obserwować stosowane przez nauczyciela metody i formy
pracy oraz wykorzystywane pomoce dydaktyczne, a także sposoby oceniania
uczniów oraz zadawania i sprawdzania pracy domowej; D.2/E.2.U2. zaplanować i
przeprowadzić pod nadzorem opiekuna praktyk zawodowych serię lekcji lub zajęć;
D.2/E.2.U3.analizować,przy pomocy opiekuna praktyk zawodowych oraz nauczycieli
akademickich prowadzących zajęcia w zakresie przygotowania psychologiczno- -
pedagogicznego,sytuacje i zdarzenia pedagogiczne zaobserwowane lub

Kompetencje społeczne (postawy)

Student jest gotów do:
D.2/E.2.K1. skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk zawodowych i
nauczycielami w celu poszerzania swojej wiedzy dydaktycznej oraz rozwijania
umiejętności

Kontakt

geotso@ug.edu.pl
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