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11)
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Założeniem przedmiotu jest przybliżenie studentom tematyki mniejszości narodowych i etnicznych w
kontekście ich funkcjonowania w społeczności lokalnej. Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na
temat podstaw prawnych funkcjonowania takich mniejszości, historycznych uwarunkowań koegzystencji
oraz możliwości jakie daje społeczna adaptacja takich grup.
a)

…Wykłady………………………………………………………………………; liczba godzin 20

b)

Metody dydaktyczne14):

Wykład z elementami dyskusji

Pełny opis przedmiotu15):

Przedmiot składa się z dwóch głównych obszarów badawczych. Pierwszy z nich koncentruje się na
kwestiach terminologii i specyfiki poszczególnych grup mniejszościowych, międzynarodowych i
wewnątrzpaństwowych systemów prawnych regulujących kwestie mniejszości narodowych, obszarów
aktywności w ramach społeczności lokalnych w których ten problem istotnie przekłada się na życie
mieszkańców. Z kolei druga część zajęć to szczegółowa analiza genezy, specyfiki i problemów
mniejszości występujących na terenie Polski, czyli: Ukraińców, Białorusinów

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Nie

Założenia wstępne17):

Efekty kształcenia18):

01. ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju pedagogiki, jej nurtach i
systemach pedagogicznych, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania związane z
różnorodnością osób zamieszkujących to samo terytorium;
02. ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych w kontekście
mniejszości narodowych, etnicznych i wyznaniowych;
03. posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat
zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu
widzenia problemów edukacyjnych;
04. ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych
sytuacji edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań w kontekście ich
różnorodności kulturowej;
05. docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach
społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny
naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga;
06. utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza
się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań
pedagogicznych

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19): Projekt w postaci prezentacji w programie PowerPoint przygotowywany w grupie

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

Protokół zaliczeniowy; złożony projekt.
Na ocenę końcową składa się ocena projektu zaliczeniowego (sposób przygotowania się do zajęć, sposób
przygotowania i przedstawienia materiałów)
Sala dydaktyczna

1
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UWAGI24): Student zaliczający przedmiot w minimalnym akceptowalnym stopniu (ocena 3) otrzymuje pełną liczbę punktów ECTS.
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:

50h

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1.2 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne,
projektowe, itp.:
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu
Nr /symbol
efektu
01

02
03

04

05

06

26)

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju pedagogiki, jej
nurtach i systemach pedagogicznych, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania
związane z różnorodnością osób zamieszkujących to samo terytorium
ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych w kontekście
mniejszości narodowych, etnicznych i wyznaniowych
posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat
zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z
punktu widzenia problemów edukacyjnych
ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych
sytuacji edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań w kontekście ich
różnorodności kulturowej
docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w
środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu
studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga
utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej,
odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu
działań pedagogicznych

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
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