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Opis kursu (cele kształcenia)

Kurs ma na celu praktyczne przygotowanie studentów do prowadzenia pracy badawczej 
nauczyciela geografii i przyrody. W trakcie kursu studenci poznają cele, zasady i narzędzia  
przeprowadzania pedagogicznych badań nauczyciela przy użyciu: metody obserwacji i jej 
technik, metody eksperymentu pedagogicznego i jego technik, metody socjometrycznej do 
badania stosunków społecznych w grupach rówieśniczych. Poznają również sposoby 
dokonywania diagnozy trudności na lekcjach geografii i przyrody, a także diagnozy predyspozycji 
i zainteresowań uczniów.
Studenci wspólnie z prowadzącą zajęcia samodzielnie projektują i przeprowadzają wywiady 
pogłębione z nauczycielami geografii na wybrany przez siebie temat, oraz przeprowadzają 
badania ankietowe uczniów.

Efekty uczenia się

Wiedza

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

W01 zna cele, zasady i narzędzia  przeprowadzania 
badań pedagogicznych istotne w pracy nauczyciela

W02 zna metodę obserwacji pedagogicznej i jej techniki

W03 zna metodę eksperymentu pedagogicznego i jego 
technik,

W04 zna metodę socjometryczną do badania stosunków 
społecznych w grupach rówieśniczych.

W_03, W_04

W_03, W_04

W_03, W_04

W_03, W_04
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Umiejętności

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

U01 projektuje badanie pedagogiczne z wykorzystaniem 
metody wywiadu, metody obserwacji,  metody 
eksperymentu pedagogicznego, metody socjometrycznej, 
testu pedagogicznego

U02 potrafi dokonać diagnozy trudności na lekcjach 
geografii i przyrody

U03 potrafi dokonać diagnozy predyspozycji i 
zainteresowań uczniów

U04 projektuje i przeprowadza wywiad pogłębiony z 
nauczycielami geografii na wybrany temat

U05 organizuje i przeprowadza badania ankietowe wśród 
uczniów

U_01, U_02,U_07,U_09

U_01, U_02,U_07,U_09

U_01, U_02,U_07,U_09

U_01, U_02,U_07,U_09

U_01, U_02,U_07,U_09

Kompetencje 
społeczne

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

K01 ma świadomość konieczności uczenia się przez całe 
życie oraz ciągłego podnoszenia kwalifikacji i 
dostosowywania swoich kompetencji do potrzeb 
zmieniającego się ucznia i szkoły

K02 ma ambicję projektowania i przeprowadzania 
własnych badań pedagogicznych w celu podnoszenia 
jakości własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej.

K03 projektując własne badania pedagogiczne ma na 
uwadze zasady etyki w prowadzeniu badań naukowych w 
szkole.

K_01, K_04

K_01, K_04

K_01, K_04

Organizacja

Forma zajęć
Wykład

(W)

Ćwiczenia w grupach

A K L S P E

Liczba godzin 30

ZO zal. z oceną

Opis metod prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone metodami:
aktywizującymi, z dominującą metodą dyskusji;
pracą z materiałami źródłowymi (narzędziami diagnostycznymi);
ćwiczeniami praktycznymi (samodzielne prowadzenie badań przez studentów w terenie lub on-line 
wg wybranej przez studenta formie)

Formy sprawdzania efektów uczenia się:
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W01 X
W02 X
W03 x
W04 x
U01 X
U02 X
U03 X
U04 x
U05 x
K01 X
K02 x
K03 x

Kryteria oceny

Zaliczenie przedmiotu uzyskuje student uczestniczący aktywnie w ćwiczeniach, 
wykonujący wszystkie ćwiczenia w trakcie zajęć.

Warunkiem zaliczenia jest:

- wykonanie ćwiczeń z badania pedagogicznego metodą obserwacji, eksperymentu 
pedagogicznego i metody socjometrycznej

- wykonanie ćwiczeń z diagnozy trudności na lekcjach geografii i przyrody oraz 
diagnozy predyspozycji i zainteresowań uczniów

- zaprojektowanie wspólnie z pozostałymi studentami arkusza wywiadu z 
nauczycielem

- przeprowadzenie 2 wywiadów z nauczycielami geografii i badania ankietowego w 2 
klasach w różnych szkołach.

Uwagi

Obecność obowiązkowa – kontrola obecności na każdych zajęciach

Treści merytoryczne (wykaz tematów)

Pedagogiczne metody badań nauczyciela geografii i przyrody

Metoda obserwacji i jej techniki

Metoda eksperymentu pedagogicznego i jego techniki

Badanie stosunków społecznych w grupach rówieśniczych - metoda socjometryczna

Wywiad i ankieta jako metody badań pedagogicznych – badania własne studentów

Diagnoza trudności na lekcjach geografii i przyrody

Diagnoza predyspozycji i zainteresowań uczniów

Słowniczek (5-15 pojęć w języku angielskim)
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Observation method
Pedagogical experiment
sociometric method
Diagnosis of students' difficulties
Diagnosis of professional predispositions and interests

Wykaz literatury podstawowej

Zaczyński W., 1995, Praca badawcza nauczyciela. Wydanie czwarte. Warszawa: Wydawnictwa 
Szkolne i Pedagogiczne.

Bogna  B.,  2015,  Rozpoznawanie  predyspozycji  zawodowych  i  zainteresowań  -  życiowym 
drogowskazem  dla  młodzieży.  Przewodnik  metodyczny  dla  nauczycieli.  Powiatowe  Centrum 
Edukacyjne w Lubaniu, Lubań.

Piróg, D. (2015). ZAMEK. Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych. Materiały metodyczno-
informacyjne i narzędzia dla nauczycieli, doradców zawodowych, psychologów, pedagogów i 
rodziców. Warszawa: Wyd. Nowa Era.

Świętek,  A.  2016.  Edukacja  uczniów  romskich  w  województwie  małopolskim,  Kraków: 
Wydawnictwo naukowe UP.

Osuch W., 2010, Kompetencje przedmiotowe i dydaktyczne nauczycieli geografii oraz studentów 
geografii- kandydatów na nauczycieli, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Pedagogicznego.

Nowak S., 2007, Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa.

Pilch T., 1995, Zasady badań pedagogicznych, Wyd. „Żak”, Warszawa, s.41 - 103.

Wykaz literatury uzupełniającej
Kilar W., Kurek S., Osuch W., Świętek A., Rachwał T., Koncepcja oceny i kształtowania postaw 
przedsiębiorczych  na  podstawie  narzędzi  wypracowanych  w  ramach  projektu  RLG. 
Przedsiębiorczość - Edukacja. - 2016, Vol. 12, s. 426-443.

Świętek  A.,  Rachwał  T.,  Kurek S.,  Kilar  W.,  Osuch W.,  (2018).  Sytuacja młodzieży  NEET w 
Polsce i propozycje podniesienia jej kompetencji przedsiębiorczych w świetle rezultatów projektu 
RLG. Przedsiębiorczość – Edukacja,14, 425-444.

Kilar W., Kurek S., Osuch W., Rachwał T., Świętek A., (2017). Developing entrepreneurial 
competencies of the RLG project participants - applicability of assessment tools and results of 
pilot studies. Przedsiębiorczość – Edukacja,13, 314-329.

Osuch, W. (2011). Kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej w dobie postępujących 
procesów globalizacji. Przedsiębiorczość – Edukacja, 7, 333–346.

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)
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liczba godzin w kontakcie z 
prowadzącymi

Wykład -

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) 30

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 10

liczba godzin pracy studenta 
bez kontaktu z 
prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 5

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po 
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu

5

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat 
(praca w grupie)

5

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 5

Ogółem bilans czasu pracy 60

Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 2
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