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Cel zajęć

Treści kształcenia

Poznanie specyfiki pracy z uczniem dorosłym
Poznanie różnic w stylach uczenia się osób dorosłych i uwzględnianie ich w pracy
andragoga
Zapoznanie z możliwościami i trudnościami w uczeniu się dorosłych
Rozwinięcie umiejętności analizy i oceny sytuacji edukacyjnej ucznia dorosłego
Wypracowanie umiejętności refleksyjnej oceny własnych kompetencji andragoga
Podstawowe reguły pracy andragogicznej
Różnice w uczeniu się dzieci i dorosłych
Proces stawanie się dorosłych studentami (teoria Barry Cocklina)
Style uczenia się (wg Davida Kolba)
Modele pracy edukacyjnej z dorosłymi
Kompetencje andragoga

Wymagania
wstępne
Efekty kształcenia
Po zakończeniu zajęć doktorant potrafi:

Metody weryfikacji

Doktorant zna i rozumie podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i
wybrane zagadnienia szczegółowe – właściwe dla dyscypliny (andragogiki),
takie jak: zróżnicowane modele pracy edukacyjnej z dorosłymi, różnice w
uczeniu się dzieci i dorosłych, style uczenia się dorosłych i proces wchodzenia
dorosłych w role ucznia, studenta

Dyskusja podczas zajęć
Praca w grupie – metody
aktywizujące
Praca indywidualna podczas
warsztatów
Praca pisemna – autorefleksja
dotycząca osobistych
doświadczeń uczenia się w
dorosłym życiu
Dyskusja podczas zajęć
Praca w grupie – metody
aktywizujące
Praca indywidualna podczas
warsztatów

Doktorant potrafi samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju
oraz inspirować i organizować rozwój innych osób

Doktorant jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych
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Szczegółowe
informacje

Problematyka warsztatów ma pomóc doktorantowi w przygotowaniu się do pracy
dydaktycznej, badawczej i naukowej

