
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia  

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:      Podstawy pedagogiki 

Nazwa w języku angielskim:    The Basics of Pedagogy 

Język wykładowy:   Polski  

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Filologia polska 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):     pierwszego stopnia 

Rok studiów:   I 

Semestr:   1 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   dr Artur Jacek Jędrzejewicz 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 

Ma wiedzę o istocie, funkcjach i roli pedagogiki ogólnej w wychowaniu oraz 

naukach humanistycznych 
K_W01 

W_02 
Ma pogłębioną wiedzę o roli pedagogiki w procesie wychowania jej asocjacji  
w obrębie humanistyki i innych nauk 

K_W01 

W_03 

Ma wiedzę z zakresu pedagogiki ogólnej, rozróżnia jej dyscypliny i subdyscypliny 

oraz rozumie ich wpływ na procesy historyczne i cywilizacyjne 

K_W09, K_W11, 

K_W15 

W_04 
Dysponuje wiedzą dotyczącą wpływu pedagogiki na kulturę i komunikację 
międzykulturową 

K_W03, K_W04, 
K_W08, K_W12 

W_05 
Ma elementarną wiedzę o powiązaniach pedagogiki ogólnej i dyscyplin takich jak: 
filozofia, etyka, historia, społeczeństwo, kultura i inne wybrane H1A_W05 

 

K_W13, K_W16 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Ma poszerzone umiejętności w rozumieniu procesu wychowania oraz ucznia jako 

osoby, obywatela, odrębnego człowieka 
K_U09, K_U02 

U_02 

 Rozpoznaje psychologiczne i społeczne aspekty wychowania na tle rozmaitych 

systemów  pedagogicznych 
K_U02, K_U04 

U_03 

Ma szeroką orientację w wpływie pedagogiki na wychowanie w obrębie 

europejskiego kręgu kulturowego oraz uwarunkowań 

 

K_U04, K_U06,  

K_U09 

U_04 

 Umie rozpoznawać i przewidywać skutki oddziaływań pedagogicznych rozmaitych 

środowisk: rodzinnego, szkolnego, grup nieformalnych, lokalnego i globalnego  

K_U03, K_U04, 

K_U09,K_U17 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest pełnym realizmu, empatii a w miarę potrzeb także krytycznym; obserwatorem, 
uczestnikiem i moderatorem procesów wychowawczych 

K_K9 

K_02 
Potrafi ze świadomością i zrozumieniem reagować na dynamiczne zmiany 
cywilizacyjne i kulturowe współczesnego świata 

 K_K06, K_K10 

Forma i typy zajęć:  Wykłady: 45 godz..  

Jednostka realizujaca:      Instytut Polonistyki i Neofilologii



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

   1. Wgląd w najważniejsze pojęcia w obrębie pedagogiki ogólnej, jej dyscyplin, subdyscyplin. 

    2. Zapoznanie z najdonioślejszymi teoriami pedagogicznymi; powiązania z naukami pokrewnymi (psychologia,  

        dydaktyka), z terminologią naukową oraz literaturą przedmiotu. 

Treści modułu kształcenia: 

   

  - Wstęp: przedmiot oraz miejsce pedagogiki jako nauki humanistycznej w systematyce nauk. 

  - Podstawowe pojęcia pedagogiki. 

  - Refleksja o edukacji i wychowaniu w wybranych systemach filozoficznych. 

  - Subdyscypliny i związki pedagogiki (ogólnej) z innymi naukami. Zarys: 

    teoria wychowania - (moralnego, społecznego, fizycznego, estetycznego), 

    dydaktyka (ogólna i szczegółowa) + (teoria kształcenia). 

    pedagogika specjalna (surdopedagogika, tyflopedagogika, oligofrenopedagogika, terapeutyczna,  resocjalizacyjna), 

    pedagogika porównawcza - (analiza systemów oświatowych różnych krajów i systemów politycznych), 

    pedagogika społeczna - (problematyka środowiskowych uwarunkowao procesów wychowania), 

    psychopedagogika (psychologia w rozmaitych aspektach wychowania), 

    pedeutologia - (nauka dotycząca nauczyciela), 

    andragogika - (teoria oświaty dorosłych),  

    Uczeo jako Osoba i jednostka na każdym etapie rozwoju:  

    - Potrzeby a zainteresowania  

    - Środowiska oddziaływania wychowawczego 

   - Modele i style wychowania i nauczania 

   Szkoła XXI wieku: 

    - Adaptacja vs. Emancypacja 

    - Progresywizm 

  - Uczeo: najważniejsze potrzeby, zainteresowania, środowisko. 

  - Wpływ uwarunkowao (psych., społ., środ.) na sukcesy i porażki w procesie pedagogicznym. 

 -  Rola intelektu i uczud w rozwoju osobowym ucznia. w procesie wychowawczym. 

     Zarys teorii systemów oświatowych. 

  - Koncepcja szkoły jako instytucji społecznej i wychowawczej. 

  - Ewaluacja i diagnoza. Podstawowe metody badao pedagogicznych 

 -  Współczesne koncepcje metod i celów wychowania.  

 -  Wychowanie rozpatrywane w różnych aspektach kulturowych (kultury wysoko i nisko kontekstowe, tło polityczne,   

    ekonomiczne  religijne etc. 

 Role nauczyciela dawniej a dziś: tradycja vs. współczesne realia. 

 -  Przymus i swoboda w wychowaniu. 

 - Metody wychowania; czy i jak wywierad wpływ wychowawczy? 

  Antypedagogika; przykłady. 

 -  Alternatywna pedagogika; przykłady (Summerhill i inne). 

 
 

 Literatura podstawowa: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_wychowania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dydaktyka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pedagogika_specjalna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Surdopedagogika
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tyflopedagogika
http://pl.wikipedia.org/wiki/Oligofrenopedagogika
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pedagogika_terapeutyczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pedagogika_resocjalizacyjna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pedagogika_por%C3%B3wnawcza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pedagogika_spo%C5%82eczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pedeutologia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Andragogika
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Teoria_system%C3%B3w_o%C5%9Bwiatowych&action=edit&redlink=1


       
      Kwiecioski Z., Śliwerski B. (red.); Pedagogika: podręcznik akademicki. T. 1, Warszawa 2006 
      Kwiecioski Z., Śliwerski B. (red.); Pedagogika: podręcznik akademicki. T. 2, Warszawa  2006  
      Okoo W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2004                                           
      Pedagogika, red. naukowa; Wiesław Ciechankiewicz, Warszawa 2008   
      Pedagogika Kultury; wychowanie do wyboru wartości; red. B. Żurakowski, Kraków 2003 
      Przetacznik-Gierowska M.,  Z.Włodarski ; Psychologia wychowawcza,  Warszawa 1994 

       Filmy (przykłady): 
     Klasa (Entre les murs),  scen. i reż. Cantet L., Francja 2008  
      Mr Harvey i jego klasa (Mr Harvey lights a candle), reż. White S. Anglia 2005  
       

Literatura dodatkowa: 

 
      A.S. Neill; Nowa Summerhill, Warszawa 1998 

      Cyrulnik B., Anatomia uczud, Warszawa 1997  
      Edukacja medialna, red. J. Gajda, S.Juszczyk, B.Siemieniecki, K.Wenta, Toruo 2002            
      Schulz R.; Wykłady z pedagogiki ogólnej, T. 1, Toruo 2003  
      Turos L. (red.); Pedagogika ogólna i subdyscypliny, Warszawa 1999      
      Śliwerski B.; Pedagogika alternatywna. Dylematy teorii, Kraków 2000 
      Zasady badao pedagogicznych; T. Pilch, T. Bauman, Warszawa 2001  

 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

 Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi: komputer, videoprojektor, prezentacja, fragmenty filmów   

 dotyczących przedmiotu. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: kolokwium z treści prezentowanych na wykładach. 
Poprawa w formie rozmowy z prowadzącym w terminach ustalonych przez UPH.  
 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 45 godz. 

Konsultacje  5 godz. 30 godz. 

Praca własna studenta 25 godz. 30 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot ECTS – 3 

 

 

 


