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Nauczanie muzyki, plastyki i techniki 

Liczba godzin teoretycznych: 155 

Liczba godzin praktycznych: 377 

Liczba godzin praktyk: 180 

Nauczyciel - zawód, etos 
Psychopedagogika twórczości. 
Emisja głosu. Wypalenie zawodowe  choroby związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela – profilaktyka. 

Nauczyciel w systemie oświaty-aspekty prawne, współczesne wyzwania, awans zawody i planowanie rozwoju 
Etyka w pracy nauczyciela i elementy ochrony własności intelektualnej. 
Tutorial 
Kompetencje merytoryczne w nauczaniu techniki 
Historia postępu technicznego 
Podstawy mechaniki, podstawy elektrotechniki i elektroniki, podstawy mechatroniki, materiałoznawstwo i 
obróbka materiałów, dokumentacja techniczna, urządzenia w otoczeniu ucznia - zasady korzystania, bhp. 
Podstawy ergonomii, organizacja bezpiecznego stanowiska pracy do działań technicznych w szkole i w 
otoczeniu ucznia, . 
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. 
Podstawy prawa o ruchu drogowym, bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 
Wartości i zagrożenia techniki w aspekcie integralnego rozwoju człowieka. Odpowiedzialność za stan 
środowiska, ekologiczne aspekty technologii i postępowania z wytworami technicznymi.   
Kompetencje dydaktyczne w nauczaniu techniki 
Teoria i metodyka nauczania techniki na poszczególnych etapach edukacyjnych,  planowanie i realizacja 
praktycznych działań technicznych, analiza podstawy programowej. 
Strategia projektów i działania praktyczne w nauczaniu i uczeniu się techniki. 
Technologie informacyjne w nauczaniu  techniki 
Kompetencje merytoryczne w nauczaniu muzyki 
Podstawy wiedzy o kulturze muzycznej: język i funkcje muzyki, narodowe i światowe dziedzictwo kulturowe. 
Indywidualna i zespołowa ekspresja muzyczna w zakresie: śpiewu, gry na instrumentach, ruchu przy muzyce, 
słuchanie i percepcja muzyki. 
Kompetencje dydaktyczne w nauczaniu muzyki 
Teoria i metodyka realizacji przedmiotu muzyka na poszczególnych etapach edukacyjnych, rozwój ekspresji 
muzycznej, analiza podstawy programowej, terapeutyczne aspekty działań muzycznych. 

Technologie informacyjne w nauczaniu  muzyki. 
Kompetencje merytoryczne w nauczaniu plastyki 
Podstawy wiedzy o kulturze plastycznej: historia sztuki, architektury i designu, dziedziny sztuk plastycznych, 
gatunki i tematyka dzieł,  sztuka ludowa i rzemiosło artystyczne, współczesne formy wypowiedzi artystycznej, 
dziedzictwo kulturowe najbliższego otoczenia. 
Tworzenie wypowiedzi – ekspresja twórcza: język sztuk plastycznych - światło, linia, barwa, kształty i bryły, 
przestrzeń, perspektywa, kompozycja, ruch, rytm, faktury, tekstura; techniki plastyczne i ich możliwości. 
Kompetencje dydaktyczne w nauczaniu plastyki 
Teoria i metodyka realizacji przedmiotu plastyka na poszczególnych etapach edukacyjnych, rozwój ekspresji 
plastycznej, analiza podstawy programowej, terapeutyczne aspekty działań plastycznych. 
Projektowanie działań artystycznych. 
Technologie informacyjne w nauczaniu  plastyki. 

 


