
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Podstawy pedagogiki 

Nazwa w języku angielskim:  Basics of pedagogy 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Alicja Antas-Jaszczuk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Alicja Antas-Jaszczuk 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 

podstawową wiedzą z obszaru pedagogiki, 

umiejscowieniem jej w systemie nauk, wskazaniu na 

jej genezę, przedmiot badań, system kategorialny, 

charakter w kontekście współczesnych sporów nad 

podstawowym tj. teoretycznym (opisowym) i 

stosowanym (praktycznym) jej statusem. 

Przekazanie wiedzy odnoszącej się do genezy badań 

i refleksji o wychowaniu i edukacji, jako 

podstawowych procesach wspierania rozwoju osoby 

wychowanka; strukturze tej dziedziny wiedzy, 

stanowiącej podstawę teoretyczno-metodologiczną 

dla innych szczegółowych dziedzin pedagogicznych; 

wybranych koncepcji pedagogicznych i systemów 

wychowania. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna i rozumie pedagogikę jako dyscyplinę naukową: umiejscowienie 

pedagogiki wśród dziedzin nauk społecznych i humanistycznych, zakresy 

pedagogiki, paradygmaty pedagogiczne, podstawowe pojęcia 

pedagogiczne, w tym wychowania, kształcenia, edukacji i 

samowychowania 

K_W01 

W_04 zna i rozumie funkcje wychowania, proces wychowania, jego strukturę, 

właściwości i dynamikę; zagadnienia przymusu i swobody w 
K_W01 



wychowaniu, wychowania jako wspomagania rozwoju, wychowania 

adaptacyjnego i emancypacyjnego, podmiotowości w wychowaniu; 

podstawowe środowiska wychowawcze: rodzinę, grupę rówieśniczą i 

szkołę; style i postawy wychowawcze; konteksty wychowania; źródła i 

przejawy kryzysu współczesnego wychowania; style wychowania 

W_02 

zna i rozumie podstawowe teorie pedagogiczne, w tym nurty i kierunki, 

oraz konteksty normatywne, personalistyczne i społeczne w pedagogice; 

zagadnienia pedagogiki autorytarnej i nieautorytarnej, emancypacji i 

krytyczności w naukach o wychowaniu oraz antypedagogiki 

K_W10 

W_08 

zna i rozumie uwarunkowania edukacji, miejsca powstawania relacji 

edukacyjnych, kultury, ideologii, zagadnienie ekonomii w kontekście 

edukacji, zmiany i wyzwania edukacyjne XXI wieku 

K_W10 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_02 
potrafi rozpoznawać i identyfikować style i nurty wychowania w praktyce 

edukacyjnej i w działaniach opiekuńczo-wychowawczych 
K_U17 

U_06 
potrafi formułować oceny etyczne związane z wykonywaniem zawodu 

nauczyciela 
K_U17 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_03 jest gotów do samodzielnego pogłębiania wiedzy pedagogicznej K_K08 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Ogólna (potoczna) wiedza o wychowaniu oraz znajomość zagadnień omawianych równolegle w toku 

wykładów i ćwiczeń z: psychologii, historii wychowania, filozofii. 

Treści modułu kształcenia: 

Pedagogika jako dyscyplina naukowa: Geneza, przedmiot pedagogiki, źródła, zakres przedmiotu 

pedagogiki (struktury procesualnej), funkcje i zadania pedagogiki ogólnej. Podstawowe pojęcia 

pedagogiczne: wychowanie, kształcenie, edukacja, samowychowanie. Umocowanie pedagogiki wśród 

nauk społecznych i humanistycznych. Uzasadnienie dyscyplinarności naukowej. Ujęcia pedagogiki według: 

T. Hejnickiej-Bezwińskiej, M. Nowaka, J. Gniteckiego, S. Palki, R. Schulz, D. Benner, B. Śliwerskiego, S. 

Kunowskiego. Subdyscypliny pedagogiki. Istota pedagogiki współczesnej. Paradygmaty pedagogiczne. 

Podstawowe teorie pedagogiczne: Wybrane teorie, nurty i kierunki pedagogiczne. Konteksty normatywne, 

personalistyczne i społeczne w pedagogice. Pedagogika autorytarna i nieautorytarna. Emancypacja i 

krytyczność w naukach o wychowaniu. Antypedagogika. Specyfika podejścia pedagogiki do problemów 

praktyki i teorii pedagogicznej. Pedagogika – formy i kluczowe obszary tematyczne: Pedagogika ogólna 

sprowadzona do nauki, filozofii, światopoglądu, prakseologii. Wybrane obszary tematyczne pedagogiki: 

inkulturacja, akulturacja, socjalizacja, Instytucjonalizacja, działanie społeczne, rozwój. Wychowanie a 

rozwój: Funkcje wychowania. Proces wychowania, jego struktura, właściwości, dynamika. Przymus i 

swoboda w wychowaniu. Wychowanie jako wspomaganie rozwoju. Wychowanie adaptacyjne i 

emancypacyjne. Podmiotowość w wychowaniu. Podstawowe środowiska wychowawcze: rodzina, grupa 

rówieśnicza, szkoła. Style i postawy wychowawcze. Źródła i przejawy kryzysu współczesnego wychowania. 



Uwarunkowania edukacji: Edukacja jako podstawowe narzędzie pedagogiki. Miejsca powstawania relacji 

edukacyjnych, kultura, ideologia, ekonomia a edukacja, zmiany i wyzwania edukacyjne XXI wieku. 

Osobowość i kompetencje współczesnego nauczyciela/wychowawcy w kontekście wyzwań współczesnej 

pedagogiki. 

Literatura podstawowa: 

1. Becker-Pestka D., Kowalik E., Aktualne problemy pedagogiczne, Konteksty i wyzwania, CeDeWu, 

Warszawa 2016. 

2. Dembiński M., Pedagogiczne tworzenie istoty ludzkiej, Poznań 2013. 

3. Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika ogólna. Dyskursy o statusie naukowym i dydaktycznym, Bydgoszcz 

2011. 

4. Kron F. W., Pedagogika, kluczowe pojęcia, Sopot 2012. 

5. Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Łódź 2001 i kolejne wyd. 

6. Kwieciński Z., Śliwerski B., (red. nauk.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2019. 

7. Nowak M., Podstawy pedagogiki otwartej, KUL, Lublin 2001. 

8. Sroczyński W., Drogi rozwoju pedagogiki a edukacja, w: t. II. Edukacja w kreowaniu współczesnej 

rzeczywistości, Siedlce 2013. 

9. Śliwerski B., Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Impuls, Kraków 2012 

10. Witkowski L., Przełom dwoistości w pedagogice ogólnej. Historia, teoria, krytyka, Kraków 2013. 

11. Zając D., Etyka zawodowa nauczycieli, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 

2011. 

Literatura dodatkowa: 

1. Ciechaniewicz W., (red.), Pedagogika, PZWL, Warszawa 2000. 

2. Dudzikowa M, Czerepaniak-Walczak M (red.), Wychowanie, t. 1- 5, Gdańsk 2007-2010. 

3. Dymek-Balcerek K. (red.nauk.), Podstawy pedagogiki, Radom 1999. 

4. Gnitecki J., Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej, Poznań 2007. 

5. Kukołowicz T., Nowak M., (red.), Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne, Lublin 1997. 

6. Pituła B., Stałe cechy osobowości nauczyciela determinantami jakości jego pracy zawodowej, 

Bydgoszcz 2010. 

7. Sroczyński W., Wychowanie czy praca pedagogiczna, w: Kategoria środowiska w pedagogice 

społecznej, W. Sroczyński (red.), Warszawa 2007. 

8. Schulz R., Wykłady z pedagogiki ogólnej. T. 1, Perspektywy światopoglądowe w wychowaniu. Wydaw. 

Uniw. Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.  

9. Śliwerski B,.(red.), Pedagogika, t.2, Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych, 

GWP, Gdańsk 2006. 

10. Śliwerski B., (red.), Pedagogika, t.3, Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej, GWP, Gdańsk 2006. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody podające: wykład informacyjny, wspomagany technikami multimedialnymi, tezy poparte 

przykładami praktycznymi (studium doświadczeń praktycznych popartych badaniami naukowymi na 

podstawie literatury przedmiotu). 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty weryfikowane podczas egzaminu w formie ustnej lub pisemnej (test). 

Forma i warunki zaliczenia: 



Egzamin. Student losuje trzy zagadnienia. Wypowiedź oceniana jest pod kątem merytoryczności i doboru 

argumentacji przy wyborze podejścia do zagadnienia. Omówienie każdego z zagadnień oceniane jest przy 

zastosowaniu skali ocen: niedostateczna; dostateczna; dostateczna plus; dobra; dobra plus; bardzo dobra. 

Ocenę końcową z egzaminu stanowi średnia z trzech ocen uzyskanych za poszczególne odpowiedzi. 

Oceny wylicza się według następującego kryterium: 0-50% − niedostateczna (2,0), 51-60% − dostateczna 

(3,0), 61-70% − dostateczna plus (3,5), 71-80% − dobra (4,0), 81-90% − dobra plus (4,5), 91-100% − 

bardzo dobra (5,0). 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 45 godzin 

Konsultacje 17,5 godziny 

Praca samodzielna studenta 62,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzi 

Konsultacje 17,5 godziny 

Praca samodzielna studenta 77,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Pedagogika społeczna 

Nazwa w języku angielskim:  Social pedagogy 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

magisterskie 

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Prof. dr hab. Ryszard Bera 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Prof. dr hab. Ryszard Bera 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 

teorią dyscypliny pedagogicznej „pedagogika 

społeczna”, umiejscowieniem tej subdyscypliny 

pedagogicznej wśród innych dziedzin wiedzy o 

edukacji/wychowaniu, oraz zapoznanie z różnymi 

rodzajami środowisk wychowawczych 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
zna i rozumie podstawowe środowiska wychowawcze: rodzinę, grupę 

rówieśniczą i szkołę 
K_W01 

W_02 

zna i rozumie zagadnienia związane ze szkołą jako instytucją 

wychowawczą: środowisko społeczne klasy i szkoły, autokratyzm i 

demokrację w szkole, ukryty program szkoły, postawy nauczycieli i 

uczniów, pracę z grupą rówieśniczą, kryzysu szkoły, zasad współpracy 

rodziny i szkoły oraz szkoły ze środowiskiem pozaszkolnym 

K_W01 

W_03 

zna i rozumie rolę kontaktów społecznych ucznia, w tym w grupie 

rówieśniczej, koleżeństwa, przyjaźni i konfliktów wśród uczniów, buntu 

okresu dorastania 

K_W14 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 



U_01 
potrafi rozpoznawać sytuacje zagrożeń w środowiskach 

wychowawczych, 
K_U02 

U_02 
potrafi zaprojektować działania profilaktyczne w wybranych środowiskach 

wychowawczych 
K_U11 

U_03 
potrafi formułować oceny etyczne związane z wykonywaniem zawodu 

pedagoga 
K_U11 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
jest gotów do rozpoznawania specyfiki środowiska lokalnego i 

regionalnego oraz ich wpływu na funkcjonowanie uczniów. 
K_K05 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza na poziomie szkoły średniej o środowiskowych uwarunkowaniach życia człowieka. 

Treści modułu kształcenia: 

Geneza i rozwój pedagogiki społecznej. Przedmiot i zadanie pedagogiki społecznej. Diagnoza w 

pedagogice społecznej. Metody stosowane w pedagogice społecznej. Środowisko wychowawcze i jego 

podstawowe komponenty. Typologie środowisk. Relacje jednostka-środowisko. Strategie badawcze 

pedagogiki społecznej. Rodzina jako grupa społeczna. Funkcje spełniane przez rodzinę. Znaczenie rodziny 

dla jednostki i społeczeństwa. Środowisko lokalne – struktura, funkcje, przemiany. Grupa rówieśnicza jako 

środowisko wychowawcze. Mechanizmy oddziaływania grupy rówieśniczej. Środowisko społeczno-

wychowawcze szkoły i zakładu pracy. Szkoła jako układ instytucjonalny i społeczny. Czynniki wpływające 

na jednostkę w środowisku pracy. Negatywne zjawiska związane z pracą – mobbing, syndrom wypalenia 

zawodowego. Mass media i cyberprzestrzeń jako nowy typ środowiska wychowawczego. 

Literatura podstawowa: 

1. T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna, Warszawa 2003 

2. E. Marynowicz-Hetka (red.), Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, t. 1, t. 2,  Warszawa 2018 

Literatura dodatkowa: 

1. D. Lalak, T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Warszawa 1999  

2. M. Dyrda, Wychowanie dla tworzenia kapitału społecznego, Siedlce 2013 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład informacyjny, wykład problemowy z wykorzystaniem multimediów, samodzielne wykonanie przez 

studenta pracy na wybrany tema.t 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

W_01 – podczas pisemnego sprawdzianu wiedzy na zakończenie zajęć; W_02 – podczas pisemnego 

sprawdzianu wiedzy na zakończenie zajęć; W_02 – podczas pisemnego sprawdzianu wiedzy na 

zakończenie zajęć; U_01 – podczas pracy samodzielnie przygotowanej przez studenta dotyczącej 

rozwiazywania wybranych problemów w środowiskach wychowawczych; U_02 – podczas pracy 

samodzielnie przygotowanej przez studenta dotyczącej rozwiazywania wybranych problemów w 



środowiskach wychowawczych; U_03 – podczas pracy samodzielnie przygotowanej przez studenta 

dotyczącej rozwiazywania wybranych problemów w środowiskach wychowawczych; K_01 – podczas pracy 

samodzielnie przygotowanej przez studenta dotyczącej rozwiazywania wybranych problemów w 

środowiskach wychowawczych. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Na ocenę końcową składa się sprawdzian pisemny z wiedzy (50% oceny końcowej) 

oraz samodzielnie przygotowana praca studenta na temat rozwiązywania wybranych problemów w 

określonych środowiskach wychowawczych (50% oceny końcowej). Procentowy zakres oceny: 51% – 

ocena dostateczna, 61% – ocena dostateczna plus, 71% – ocena dobra, 81% – ocena dobra plus, 91% – 

ocena bardzo dobra. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 7,5 godziny 

Praca samodzielna studenta 37,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 20 godzin 

Konsultacje 7,5 godziny 

Praca samodzielna studenta 47,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Historia wychowania 

Nazwa w języku angielskim:  History of education 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Małgorzata Wiśniewska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Małgorzata Wiśniewska, dr Aneta Niewęgłowska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 

historycznymi uwarunkowaniami współczesnej 

pedagogiki, z historią rozwoju myśli i doktryn 

pedagogicznych oraz dziejami praktyki 

pedagogicznej - placówek i instytucji wychowania. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna procesy wychowania (wybrane ujęcia teoretyczne): ontologiczne, 

aksjologiczne i antropologiczne podstawy wychowania, istotę 

wychowania, najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty i systemy 

pedagogiczne, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania. 

K_W01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i 

sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw 

teoretycznych, poglądów różnych autorów. 

K_U01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
docenia znaczenie pedagogiki dla rozwoju osoby i prawidłowych więzi w 

środowiskach społecznych. 
K_K07 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowe wiadomości z historii z wcześniejszych etapów edukacji. 

Treści modułu kształcenia: 

Wykłady: Wychowanie w starożytności: Grecki model wychowania. Cele i formy wychowania spartańskiego 

i ateńskiego. Koncepcje wychowawcze w starożytnym Rzymie. Wychowanie i szkolnictwo w okresie 

Rzymu rodowego, ustroju republikańskiego i cesarstwa. Wychowanie i oświata w wiekach średnich: 

Wychowanie stanowe: rycerskie i rzemieślnicze. Oświata kościelna: szkoły klasztorne, katedralne, 

kolegiackie i parafialne – ich organizacja, program i metody nauczania. Powstanie uniwersytetów. Dwa 

modele organizacyjne: Bolonia i Paryż. Uniwersytet Krakowski i jego znaczenie. Wychowanie 

humanistyczne, reformacja i kontrreformacja: Odrodzenie – główne idee epoki. Wpływ humanizmu na 

praktykę pedagogiczną. Reformacja i jej wpływ na oświatę. Szkolnictwo różnowiercze w Polsce. 

Kontrreformacja i szkolnictwo jezuickie. Oświata i wychowanie w XVII i XVIII wieku: Epoka Wielkiej 

Reformy: Kolegium Teatynów w Warszawie, Szkoła Rycerska Stanisława Leszczyńskiego w Lunéville, 

Collegium Nobilium, Akademia Szlachecka Korpusu Kadetów. Wychowanie w dobie Komisji Edukacji 

Narodowej. Szkolnictwo polskie w okresie zaborów: Sytuacja oświaty polskiej w Księstwie Warszawskim, 

Królestwie Polskim, zaborze rosyjskim, pruskim i austriackim – podobieństwa i różnice. Procesy rusyfikacji 

i germanizacji szkolnictwa. Najważniejsze kierunki oświatowe w Europie w dziewiętnastym i połowie 

dwudziestego wieku: Wychowanie przedszkolne, szkolnictwo elementarne, średnie i wyższe. Nowe 

wychowanie, pedagogika filozoficzna, pedagogika pozytywistyczna, szkoła pracy, wychowanie 

obywatelskie, naturalizm, progresywizm. Oświata i wychowanie w II rzeczypospolitej: Stan oświaty polskiej 

po odzyskaniu niepodległości. Program oświatowy Ksawerego Praussa i Sejm Nauczycielski z 1919 r. 

Projekty reform szkolnych do 1932 r. Ustawa o ustroju szkolnictwa z 11 marca 1932 r. Ideały 

wychowawcze II Rzeczypospolitej (wychowanie narodowe, państwowe). Oświata ludności polskiej w 

okresie okupacji i pierwszych latach powojennych: Polityka oświatowa okupanta; Szkolnictwo jawne w 

Polsce w okresie okupacji. Organizacja i zasięg tajnego nauczania; Organizacja szkolnictwa po 1945 roku. 

Ćwiczenia: Wychowanie w starożytności: Przedstawiciele greckiej myśli pedagogicznej. Rzymscy 

myśliciele wychowania. Wychowanie i oświata w wiekach średnich: Poglądy na wychowanie wczesnych 

chrześcijan. Wychowanie humanistyczne, reformacja i kontrreformacja: Humanistyczna myśl pedagogiczna 

w Europie Zachodniej i w Polsce (Erazm z Rotterdamu, Tomasz Morus, Jan Ludwik Vives; Andrzej Frycz 

Modrzewski, Szymon Marycjusz, Erazm Gliczner-Skrzetuski, Sebastian Petrycy). Oświata i wychowanie w 

XVII i XVIII wieku: Trwałe wartości systemów pedagogicznych: Jana Amosa Komeńskiego, Johna Locke’a, 

Jana Jakuba Rousseau. Szkolnictwo polskie w okresie zaborów: Koncepcje oświatowe polskich myślicieli. 

Najważniejsze kierunki oświatowe w Europie w dziewiętnastym i połowie dwudziestego wieku: Jan Henryk 

Pestalozzi, jego życie, działalność, dzieła pedagogiczne. Poglądy Adolfa Diesterwega. System 

dydaktyczny Bella i Lancastra. Fryderyk Fröbel i jego wychowanie przedszkolne. Pedagogika filozoficzna 

Jana Fryderyka Herbarta. Pedagogika pozytywistyczna Herberta Spencera. Szkoła pracy i wychowanie 

obywatelskie Georga Kerschensteinera. System pedagogiczny Johna Dewey’a. Naturalizm Ellen Key i 

Marii Montessori. Oświata i wychowanie w II rzeczypospolitej: Polska myśl pedagogiczna i jej 

przedstawiciele: Bogdan Nawroczyński, Lucjan Zarzecki, Kazimierz Sośnicki, Henryk Rowid, Władysław 

Spasowski, Janusz Korczak, Zygmunt Mysłakowski, Helena Radlińska. Oświata ludności polskiej w okresie 

okupacji i pierwszych latach powojennych: Przedstawiciele polskiej myśli pedagogicznej w okresie PRL: S. 

Szuman, A. Kamiński, B. Suchodolski, Ł. Kurdybacha, R. Wroczyński, W. Okoń. 

Literatura podstawowa: 

1. Draus J., Terlecki R., Historia wychowania, t. II, Kraków 2005 

2. Historia wychowania, red. Ł. Kurdybacha, t. I i II, Warszawa 1965 

3. Litak S., Historia wychowania, t. I, Kraków 2004 

4. Polska myśl pedagogiczna po 1918 r., red. E. Brodacka-Adamowicz, Siedlce 2007 



Literatura dodatkowa: 

1. Bartnicka K., Szybiak I., Zarys historii wychowania, Warszawa 2001 

2. Historia wychowania wiek XX, red. J. Miąso, t. I i II, Warszawa 1980 

3. Historia wychowania. Skrypt dla studentów pedagogiki, red. D. Drynda, Warszawa 2006 

4. Historia wychowania. Słownik biograficzny, red. A. Gąsiorowski, Olsztyn 2002 

5. Kot S., Historia wychowania, t. I i II, Warszawa 1994 

6. Krajewski M., Historia wychowania i myśli pedagogicznej, Płock 2006 

7. Kwintylian M. F., Kształcenie mówcy, Warszawa 2002 

8. Materiały do ćwiczeń z historii wychowania, Warszawa 1995 

9. Mauersberg S., Walczak M., Szkolnictwo polskie po drugiej wojnie światowej, Warszawa 2005 

10. Możdżeń S., Historia wychowania 1795-1918, Kielce 2000 

11. Możdżeń S., Historia wychowania 1918-1945, Kielce 2000 

12. Możdżeń S., Zarys historii wychowania, cz. I-III, Kielce 1993 

13. Mrozowska K., By Polaków zrobić obywatelami. Dzieje narodu i państwa polskiego, t. II, z. 37, 

Warszawa 1993 

14. Myśliciele o wychowaniu, t. I  Warszawa 1996, t. II Warszawa 2000 

15. Orczyk A., Zarys historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej, Warszawa 2008 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład informacyjny wspomagany technikami multimedialnymi. Ćwiczenia – referaty, dyskusja 

dydaktyczna, analiza tekstów źródłowych. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Wiedza: zaliczenie w formie pisemnej. Umiejętności: aktywny udział w ćwiczeniach; wykonanie referatu. 

Kompetencje społeczne: przygotowanie referatu, obserwacja studenta podczas zajęć, ocena wypowiedzi 

studenta w trakcie dyskusji. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Wykład: zaliczenie z oceną. Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny. Procentowy zakres ocen z zaliczenia 

wykładu: 91-100% – bardzo dobry, 81-90% – dobry plus, 71-80% – dobry, 61-70% – dostateczny plus, 51-

60% – dostateczny, 50-0% – niedostateczny. Ćwiczenia zaliczane na podstawie przygotowanego referatu 

– samodzielnej interpretacji wybranych tekstów źródłowych, projektu działań wychowawczych, aktywności 

podczas ćwiczeń. Skala ocen: ocena 2 – nie spełnia wymogów na ocenę dostateczną, ocena 3 – 50%, 

ocena 3,5 – 75%, ocena 4 –  80%, ocena 4,5 – 85%, ocena 5 – więcej niż 90%. Ponadto za aktywne 

uczestnictwo w ćwiczeniach, student może uzyskać na poszczególnych zajęciach 0,5 pkt., co łącznie daje 

możliwość zdobycia 4 pkt. w semestrze. Punktowy zakres ogólnej oceny z ćwiczeń: 13-12 punktów – 

bardzo dobry, 11 punktów – dobry plus, 10-9 punktów – dobry, 8 punktów – dostateczny plus, 7 punktów – 

dostateczny, 6-0 punktów – niedostateczny. Na ocenę końcową z przedmiotu (wpisywaną do systemu 

USOS Web) w 50% wpływa wynik zaliczenia wykładu oraz w 50% - zaliczenie z ćwiczeń. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 

Ćwiczenia 15 godzin 



Konsultacje 7,5 godziny 

Praca samodzielna studenta 37,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 

Ćwiczenia 15 godzin 

Konsultacje 7,5 godziny 

Praca samodzielna studenta 37,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Socjologia edukacji 

Nazwa w języku angielskim:  Sociology of education 

Język wykładowy:  Polski  

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

magisterskie 

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr hab. Anna Klim-Klimaszewska, prof. uczelni 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr hab. Cezary Kalita, prof. uczelni 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem kursu jest zapoznanie studentów z aparatem 

pojęciowym oraz orientacjami teoretycznymi 

socjologii wychowania. Problematyka kursu 

obejmuje: klasyczne i współczesne koncepcje 

wychowania w wymiarze ewolucji od społeczeństw 

pierwotnych, tradycyjnych do nowoczesnych. 

Tematyka zajęć uwzględnia również omówienie 

procesów socjalizacji i teorii socjalizacji, teorii 

uspołecznienia, transmisji wzorów kulturowych, 

kulturalizacji, instytucjonalizacji wychowania, 

reprodukcji kulturowej. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu 

instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, 

pomocowych i terapeutycznych, pogłębioną w wybranych zakresach 

K_W05 

W_02 

ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, 

wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej, 

pogłębioną w wybranych zakresach 

K_W04 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 



U_01 

potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów 

pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz 

przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach 

praktycznych 

K_U01 

U_02 
potrafi pracować w zespole; umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne 

cele działania; potrafi przyjąć rolę lidera w zespole 
K_U19 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Bez wymagań wstępnych. 

Treści modułu kształcenia: 

Podstawowe pojęcia i założenia teoretyczne socjologii wychowania. Rys historyczny teorii wychowania. 

Teoria wychowania Floriana Znanieckiego. Wzory kulturowe i procesy transmisji wzorów w różnych typach 

społeczeństw. Czynniki warunkujące proces socjalizacji w wymiarze społeczno-kulturowym i 

osobowościowym. Kultura popularna a proces wychowania. Rola mediów w procesie wychowawczym w 

kontekście współczesnych teorii socjologicznych. Internet i rzeczywistość wirtualna w procesie 

wychowawczym i w edukacji. Portale społecznościowe i ich rola w procesie socjalizacji. Kultura masowa i 

jej znaczenie w procesie socjalizacji - podsumowanie. 

Literatura podstawowa: 

1. R. Benedict, Wzory kultury, Warszawa, 1999, Muza 

2. P. Bordieu, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Warszawa, 2006, PWN 

3. K-J. Tillmann, Teorie socjalizacji, Warszawa, 1996, PWN 

4. F. Znaniecki, Socjologia wychowania, Warszawa, 2001, PWN 

Literatura dodatkowa: 

1. Z. Grzegorski, Ja, dziecko i TV: poradnik dla rodziców i wychowawców, Poznań, 2000,Wydawnictwo 

UAM Poznań 

2. Tisseron, Dziecko w świecie obrazów, Warszawa, 2006, PAX 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody dydaktyczne – konwencjonalno-problemowe. Treści są przekazywane w sposób strukturalizowany 

w gotowej do zapamiętania postaci, także z zastosowaniem prezentacji graficznych oraz w sposób złożony 

i wieloaspektowy jako ilustracja wybranego problemu naukowego. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Odpowiedź ustna, która obejmuje pytania sprawdzające wiedzę oraz pytania sprawdzające umiejętność 

rozwiązania konkretnego problemu. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Procentowy zakres oceny: 0-50% - ndst; 51%-60% - dst; 61%-70% - dst+; 71%-80% - 

db; 81%-90% - db+; 91%-100% - bdb. 



Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 

Konsultacje 10 godzin 

Praca samodzielna studenta 25 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 

Konsultacje 10 godzin 

Praca samodzielna studenta 25 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Podstawy psychologii 

Nazwa w języku angielskim:  General psychology 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Andrzej Sędek 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Andrzej Sędek 

Założenia i cele przedmiotu: 

Wyposażenia w wiedzę i umiejętności z zakresu 

psychologii ogólnej i podstaw psychologii niezbędne 

do wykorzystania w praktyce pedagoga specjalnego. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna podstawowe pojęcia psychologii: procesy poznawcze, 

spostrzeganie, odbiór i przetwarzanie informacji, proces mowy, myślenie 

i rozumowanie, uczenie się i pamięć, rolę uwagi, emocje i motywacje w 

procesach regulacji zachowania, zdolności i uzdolnienia; psychologię 

różnic indywidualnych – różnice w zakresie inteligencji, temperamentu, 

osobowości i stylu poznawczego; proces rozwoju ucznia w okresie 

dzieciństwa, adolescencji i wczesnej dorosłości: rozwój fizyczny, 

motoryczny i psychoseksualny; rozwój procesów poznawczych 

(myślenia, mowy, spostrzegania, uwagi, pamięci); rozwój społeczno-

emocjonalny i moralny; zmiany fizyczne i psychiczne w okresie 

dojrzewania; normę rozwojową; rozwój w kontekście wychowania; 

dysharmonie i zaburzenia rozwojowe u uczniów; zaburzenia zachowania; 

zagadnienia nieśmiałości i nadpobudliwości 

W_01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 potrafi rozpoznawać potrzeby psychospołecznego wsparcia ucznia K_U02 

U_02 potrafi obserwować procesy rozwojowe uczniów K_U06 



U_03 
umie radzić sobie ze stresem i stosować strategie radzenia sobie z 

trudnościami 
K_U10 

U_04 
potrafi zaplanować, na podstawie świadomej autorefleksji, działania na 

rzecz rozwoju zawodowego 
K_U11 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 jest gotów do ciągłego doskonalenia swojej wiedzy merytorycznej K_06 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość ogólnych zagadnień w zakresie nauk społecznych na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. 

Treści modułu kształcenia: 

Podstawowe pojęcia psychologii, przedmiot i zadania. Koncepcje psychologiczne człowieka. Wrażeniowo-

spostrzeżeniowe poznawanie świata. Myślenie i rozumowanie. Pamięć. Uczenie się. Uwaga. Emocje i 

motywacje w procesach regulacji zachowania. Procesy mowy. Inteligencja. Zdolności i uzdolnienia. 

Osobowość i temperament. Style poznawcze. Stres i sposoby radzenia sobie ze stresem. Proces rozwoju 

ucznia w okresie dzieciństwa, adolescencji i wczesnej dorosłości. Rozwój fizyczny, motoryczny i 

psychoseksualny. Rozwój procesów poznawczych (myślenia, mowy, spostrzegania, uwagi, pamięci). 

Rozwój społeczno-emocjonalny i moralny. Zmiany fizyczne i psychiczne w okresie dojrzewania. Norma 

rozwojowa. Rozwój w kontekście wychowania. Dysharmonie i zaburzenia rozwojowe u uczniów. 

Zaburzenia zachowania. Nieśmiałość. Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi. 

Literatura podstawowa: 

1. Ciccarelli, S. K., White J. N. (2015). Psychologia. Poznań. Rebis (wybrane rozdziały) 

2. Schaffer D. R., Kipp K. (2015). Psychologia rozwoju od dziecka do dorosłości. Harmonia (wybrane 

rozdziały) 

Literatura dodatkowa: 

1. Bowlby, J. (2007). Przywiązanie. Wydawnictwo naukowe PWN 

2. Cieszyńska J., Korendo M. (2018). Karty diagnozy. 10 etapów rozwoju dziecka od 4. do 36. miesiąca 

życia. Wydawnictwo Edukacyjne 

3. Garstka T. (2016). Psychopedagogiczne mity. Jak zachować naukowy sceptycyzm w edukacji i 

wychowaniu. Warszawa. Wolters Kluwer 

4. Ilg F.L., Ames L.B., Baker S.M. (2007). Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat. GWP 

5. Kendall P.C. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. GWP 

6. Terelak J.F. (2017). Stres życia: perspektywa psychologiczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład, prezentacje multimedialne, dyskusja, analiza przypadku. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty będą weryfikowane na podstawie odpowiedzi udzielonych na pytania sprawdzające podczas 

egzaminu oraz w czasie dyskusji i analizy omawianych zjawisk. 



Forma i warunki zaliczenia: 

Egzamin. Kryteria oceniania: 0-50 % - niedostateczny, 51-60% - dostateczny, 61-70% - dostateczny plus, 

71-80% - dobry, 81-90% - dobry plus, 91-100% bardzo dobry. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 45 godzin 

Konsultacje 17,5 godziny 

Praca samodzielna studenta 62,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 17,5 godziny 

Praca samodzielna studenta 77,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Badania nad dzieckiem i dzieciństwem 

Nazwa w języku angielskim:  Research on child and childhood 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika Przedszkolna i 

Wczesnoszkolna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr hab. Krzysztof Przybycień, prof. uczelni 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr hab. Krzysztof Przybycień, prof. uczelni 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 

interdyscyplinarnym podejściem do badań nad 

dzieckiem i dzieciństwem. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna i rozumie zróżnicowanie modeli ujmowania procesu wspierania 

rozwoju dziecka lub ucznia, zarówno klasyczne jak i współczesne 

modele oraz zadania przedszkola i szkoły w zakresie wspierania rozwoju 

dziecka lub ucznia 

K_W02 

W_02 
zna i rozumie interdyscyplinarne badania nad dzieciństwem (Childhood 

Studies) dotyczące zagadnienia dobrostanu dziecka 
K_W03 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 
potrafi scharakteryzować bezpieczne i przyjazne edukacyjne środowisko 

rozwoju dzieci 
K_U03 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_K01 
jest gotów do dostrzegania wartościowych indywidualnie i społecznie 

zachowań i postaw dzieci lub uczniów 
K_K02 

Forma i typy zajęć: Wykład 



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Brak wymagań. 

Treści modułu kształcenia: 

Badania nad dzieckiem i dzieciństwem – perspektywa historyczna. Perspektywa społeczna i kulturowa w 

badaniach nad dzieckiem. Problemy opiekuńcze jako element badań nad dzieckiem. Wychowanie jako 

element badań nad dzieckiem. Kształcenie jako element badań nad dzieckiem. Instytucjonalna opieka nad 

dzieckiem. Współczesne formy opieki, kształcenia i wychowania dziecka w badaniach pedagogicznych. 

Perspektywa psychologiczna w badaniach nad dzieckiem. Modele ujmowania procesu wspierania rozwoju 

dziecka lub ucznia: behawioralny, konstruktywistyczny, emancypacyjny. Zadania edukacji przedszkolnej w 

zakresie wspierania rozwoju dziecka w badaniach. Zadania szkoły w zakresie wspierania rozwoju dziecka 

lub ucznia w badaniach. 

Literatura podstawowa: 

1. Kehily M. J., Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem, Kraków: Wydawnictwo WAM 2008 

2. Lewowicki T., M. J. Szymański, Nauki pedagogiczne w Polsce: dokonania, problemy, współczesne 

zadania, perspektywy, Kraków: Wyd. Akademii Pedagogicznej 2004 

3. Śliwerski B., Pedagogika dziecka Studium pajdocentryzmu, Gdańsk: Wyd. GWP, 2007 

Literatura dodatkowa: 

1. Aries P., Historia dzieciństwa, Warszawa: Wyd. Marabut 1995 

2. Matyjas B., Dzieciństwo w kryzysie Etiologia zjawiska, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak 

2008;  

3. Piaget J., Studia z psychologii dziecka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2006. 

4. Smolińska-Theiss B., Rozwój badań nad dzieciństwem - przełomy i przejścia, Chowanna 1/2010, 13-

26, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Chowanna/Chowanna-r2010-t1/Chowanna-r2010-t1-s13-

26/Chowanna-r2010-t1-s13-26.pdf 

5. Jarosz E., Dziecko i dzieciństwo – pejzaż współczesny. Rzecz o badaniach nad dzieciństwem, 

Pedagogika Społeczna 2/2017, 57-81, http://pedagogikaspoleczna.com/wp-content/uploads/2018/01/ 

PS2201757-81.pdf 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład z prezentacją multimedialną, projekcją multimedialną 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty zostaną zweryfikowane poprzez wypowiedź pisemną. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Kryteria oceniania: 50% pkt. – 2,0; 51%-60% pkt. – 3,0; 61%-70% pkt. – 3,5; 71%-80% 

pkt. – 4,0; 81%-90% pkt. – 4,5; więcej niż 91% pkt. – 5. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 



Konsultacje 20 godzin 

Praca samodzielna studenta 50 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 20 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Praca samodzielne studenta 60 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania 

Nazwa w języku angielskim:  Biomedical basis of development and upbringing 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika przedszkolna 

wczesnoszkolna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Ewa Jówko 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Ewa Jówko 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zapoznanie z podstawową wiedzą na temat rozwoju 

człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie 

biologicznym, jak i psychologicznym oraz 

społecznym. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 zna podstawowe pojęcia z zakresu biologicznego rozwoju człowieka K_W02 

W_02 
zna czynniki i etapy rozwoju człowieka a także metody kontroli i sposoby 

oceny rozwoju fizycznego i motorycznego dzieci 
K_W02 

W_03 
posiada wiedzę na temat rozwoju i funkcjonowania poszczególnych 

układów i narządów ludzkich 
K_W02 

W_04 
zna pojęcia i zasady dotyczące edukacji zdrowotnej oraz ochrony 

zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka 
K_W02 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 
prawidłowo stosuje podstawowe pojęcia z zakresu biologicznego rozwoju 

człowieka 
K_U02 

U_02 
potrafi ocenić rozwój fizyczny dziecka, a także wskazać nieprawidłowości 

w tym rozwoju 
K_U02 



Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu biologii człowieka 

Treści modułu kształcenia: 

Rozwój osobniczy człowieka. Rozwój fizyczny człowieka. Rozwój motoryczny. Ontogeneza rozwoju 

człowieka. Rozwój seksualny. Budowa i funkcje układu nerwowego. Zmiany w układzie nerwowym w 

ontogenezie rozwoju człowieka. Budowa i funkcje układu hormonalnego. Budowa i funkcje układu 

wzrokowego. Budowa i funkcje układu słuchowego. Budowa i funkcje układu kostno-stawowego i 

mięśniowego. Układ oddechowy i krążenia. Układ immunologiczny. Zaburzenia rozwoju somatycznego. 

Biologiczne mechanizmy procesu uczenia się. Fizjologiczne podłoże emocji. Podstawowe potrzeby 

biologiczne człowieka i sposoby ich zaspokajania. Zdrowie i czynniki je warunkujące. Sytuacja zdrowotna 

dzieci i młodzieży. Sytuacja zdrowotna nauczycieli 

Literatura podstawowa: 

1. Woynarowska B., Biomedyczne podstawy kształcenia, PZWL, Warszawa 2011 

2. Doleżych B., Łaszczyca P. (red.), Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej, 

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008. 

3. Jopkiewicz A., Suliga E., Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wydawnictwo Instytutu 

Technologii Eksploatacji, Radom -Kielce 2005. 

4. Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania: podręcznik dla studentów uczelni 

pedagogicznych : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Jaczewskiego ; wyd. „Żak”, Warszawa 2001 

5. Jaczewski A., Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania, cz. I i II, Wyd. WSiP, 

Warszawa 1993, 1994 

6. Jaczewski A., Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wydawnictwo Akademickie 

„Żak”, Warszawa 2005 

Literatura dodatkowa: 

1. BrazeltonT., Rozwój dziecka, wyd.GWP, Sopot 2013 

2. Gazzaniga M, Istota człowieczeństwa. Co sprawia, że jesteśmy wyjątkowi, wyd. Smak Słowa, Sopot 

2011 

3. zdebski Z., O człowieku i jego rozwoju nie tylko seksualnym, Oficyna wydawnicza Uniwersytetu 

Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009 

4. Spitzer M., Jak uczy się mózg, PWN, Warszawa 2007 

5. Zwierzchowska A., Biomedyczne i pedagogiczne podstawy rozwoju i oceny dziecka specjalnych 

potrzeb edukacyjnych, Wyd.Akademii wychowania fizycznego, Katowice 2015 

6. Eliot E. Co tam się dzieje? Jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia, wyd. Media 

rodzina, Poznań 2010 

7. Doleżych B., Łaszczyca P., Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej. Podręcznik 

akademicki dla studentów kierunków pedagogicznych i psychologii, wyd. „Adam Marszałek”, Toruń 

2004 

8. Izdebski Z., Zagrożenia okresu dorastania, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 

1997, 2001,2005 

9. Jówko E., Edukacja żywieniowa jako wyzwanie dla społeczeństwa XXI wieku, w: Wyzwania edukacyjne 

na progu XXI wieku, pod red. Anny Klim-Klimaszewskiej i Kazimierza Żegnałka, Warszawa: Fundacja 

Rozwoju Edukacji Europejskiej i Bezpieczeństwa, 2003, s. 360-368 

10. Jówko E., Ozdorovitel'noe obrazovanie v Pol'še / E[va] Ûvko. // Psihologiâ i škola. - No 3 (2013), s. 96-

99 



11. Jówko E. Profilaktyka w zakresie otyłości uczniów jako aspekt kultury zdrowotnej w szkołach = 

Prevention of obesity students as an aspect of culture in schools / Ewa Jówko. // W: Edukacja 

inkluzyjna : teoria - system - metoda. Cz. 2 / red. nauk. Sławomir Sobczak, Beata Bocian-Waszkiewicz, 

Aneta Niewęgłowska ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. - Siedlce : Wydawnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2015. - S. 9-24.  

12. Wolański N., Ekologia człowieka. Wrażliwość na czynniki środowiska i biologiczne zmiany 

przystosowawcze, t.1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012. 

13. Wolański N., Ekologia człowieka. Ewolucja i dostosowanie biokulturowe, t.2, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2012. 

14. Wolański N., Rozwój biologiczny człowieka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2012. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład konwencjonalny, dyskusja, prezentacja multimedialna, metody aktywizujące. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Wykład – egzamin. Ćwiczenia – przygotowanie referatu z prezentacją multimedialną, dyskusja na temat 

przestudiowanej literatury przedmiotu 

Forma i warunki zaliczenia: 

Wykład: egzamin. Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny. Procentowy zakres ocen z egzaminu: 91-100% – 

bardzo dobry, 81-90% – dobry plus, 71-80% – dobry, 61-70% – dostateczny plus, 51-60% – dostateczny, 

50-0% – niedostateczny. Punktowy zakres ocen z ćwiczeń: Ocena niedostateczna – student nie potrafi 

wyjaśnić podstawowych pojęć i kategorii z zakresu biomedycznych podstaw rozwoju człowieka, nie 

przygotował zadania zaleconego w ramach ćwiczeń przedmiotowych. Ocena 3-3,5 – student potrafi w 

sposób poprawny wyjaśnić podstawowe pojęcia i kategorie z zakresu biomedycznych podstaw rozwoju 

człowieka, przygotował zadanie problemowe zlecone w ramach ćwiczeń przedmiotowych. Ocena 4-4,5 – 

Student potrafi dobrze wyjaśnić podstawowe pojęcia i kategorie z zakresu biomedycznych podstaw 

rozwoju człowieka, przygotował zadanie problemowe zlecone w ramach ćwiczeń przedmiotowych. Ocena 

5 – student potrafi w sposób szczegółowy i obszerny zaprezentować wiedzę na temat zróżnicowania 

wewnątrzgatunkowego, morfologicznego i fizjologicznego człowieka. Zna współczesne tendencje 

rozwojowe człowieka. W sposób bardzo dobry przygotował zadanie problemowe zalecone w ramach 

ćwiczeń przedmiotowych. Ponadto za aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach, student może uzyskać na 

poszczególnych zajęciach 0,5 pkt., co łącznie daje możliwość zdobycia 4 pkt. w semestrze. Punktowy 

zakres ogólnej oceny z ćwiczeń: 13-12 punktów – bardzo dobry, 11 punktów – dobry plus, 10-9 punktów – 

dobry, 8 punktów – dostateczny plus, 7 punktów – dostateczny, 6-0 punktów – niedostateczny. Na ocenę 

końcową z przedmiotu (wpisywaną do systemu USOS Web) w 50% wpływa wynik egzaminu oraz w 50% - 

zaliczenie z ćwiczeń. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 

Ćwiczenia 15 godzin 

Konsultacje 7,5 godziny 

Praca samodzielna studenta 37,5 godziny 



Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 

Ćwiczenia 15 godzin 

Konsultacje 7,5 godziny 

Samodzielna praca studenta związana z 

przygotowaniem do ćwiczeń 
37,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godziny 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Podstawy dydaktyki 

Nazwa w języku angielskim:  Basics of didactics 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  7 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr hab. Urszula Tyluś, prof. uczelni 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Dr hab. Urszula Tyluś, prof. uczelni, dr Renata 

Matysiuk 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w 

wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne 

będące podstawą metodyk poszczególnych typów 

edukacji. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna i rozumie wartości, modele i zasady krytycznej praktyki; autonomię i 

odpowiedzialność dydaktyczną nauczyciela oraz zarządzania wiedzą w 

społeczeństwie informacyjnym 

K_W01, K_W16, 

K_W21 

W_02 

zna i rozumie proces nauczania-uczenia się: zasady projektowania 

działań edukacyjnych, style i techniki pracy z dzieckiem lub uczniem 

łączącej różne obszary wiedzy, rolę diagnozy, kontroli i oceniania w 

pracy dydaktycznej nauczyciela; modele współczesnej szkoły 

K_W12, K_W15 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi wykorzystać wiedzę filozoficzną, psychologiczną, społeczną i 

pedagogiczną do projektowania działań edukacyjnych w przedszkolu i 

szkole oraz paradygmaty obiektywistyczne i interpretatywno-

konstruktywistyczne do planowania uczenia się dzieci 

K_U03 

U_02 potrafi stosować style i techniki pracy z dzieckiem lub uczniem łączące 

różne obszary wiedzy, stymulować partycypacyjne, proaktywne, 
K_U03, K_U07 



refleksyjne, wspólne, kooperatywne uczenie się dzieci lub uczniów oraz 

rozwijać kompetencje kluczowe dzieci lub uczniów 

U_03 
potrafi krytycznie ocenić tworzoną praktykę edukacyjną z 

wykorzystaniem posiadanej wiedzy 
K_U01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 

jest gotów do autonomicznego i odpowiedzialnego organizowania 

dziecięcego uczenia się, a także krytycznej refleksji nad tworzoną 

praktyką edukacyjną oraz do jej badania i doskonalenia 

K_K08 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Brak 

Treści modułu kształcenia: 

Edukacja do refleksyjnej praktyki. Proces nauczania-uczenia się. Autonomia i odpowiedzialność 

dydaktyczna nauczyciela. Style i techniki pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i uczniem w edukacji 

wczesnoszkolnej. Rola diagnozy, kontroli i oceniania w pracy dydaktycznej nauczyciela. Modele 

współczesnej szkoły. Projektowanie działań edukacyjnych 

Literatura podstawowa: 

1. Kupisiewicz Cz. (1996), Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa: BGW 

2. Kupisiewicz Cz. (2000), Dydaktyka ogólna, Warszawa: Graf Punkt 

3. Okoń W. (1996), Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa: Żak 

4. Półturzycki J. (1998), Dydaktyka dla nauczycieli, Toruń: A. Marszałek 

5. Żegnałek K. (2005), Dydaktyka ogólna. Wybrane zagadnienia, Warszawa: WSP TWP 

Literatura dodatkowa: 

1. Arends R.I. (1998), Uczymy się nauczać, Warszawa: WSiP 

2. Hamer H. (1994), Klucz do efektywności nauczania, Warszawa: Veda 

3. Nalaskowski S. (1999), O zasadach nauczania, Toruń: A. Marszałek 

4. Niemierko B. (1997), Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki, Warszawa: WSiP 

5. Okoń W. (1997), Dziesięć szkół alternatywnych, Warszawa: WSiP 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Zbiorowy wykład audytoryjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, ćwiczenia z wykorzystaniem 

pracy w grupach. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty weryfikowane będą za pomocą ustnego zaliczenia, a także poprzez bezpośrednią obserwację 

studenta w czasie wykonywania działań dydaktycznych. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Wykład: egzamin. Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny. Procentowy zakres ocen z egzaminu: 91-100% – 

bardzo dobry, 81-90% – dobry plus, 71-80% – dobry, 61-70% – dostateczny plus, 51-60% – dostateczny, 



50-0% – niedostateczny. W trakcie kolokwium z ćwiczeń student rozwiązuje 3 zadania, za które może 

uzyskać maksymalnie 9 pkt. Punktowy zakres ocen kolokwium z ćwiczeń: 9 punktów– bardzo dobry, 8 

punktów – dobry plus, 7 punktów – dobry, 6 punktów – dostateczny plus, 5 punktów – dostateczny, 4-0 

punktów – niedostateczny. Ponadto za aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach, student może uzyskać na 

poszczególnych zajęciach 0,5 pkt., co łącznie daje możliwość zdobycia 4 pkt. w semestrze. Punktowy 

zakres ogólnej oceny z ćwiczeń: 13-12 punktów – bardzo dobry, 11 punktów – dobry plus, 10-9 punktów – 

dobry, 8 punktów – dostateczny plus, 7 punktów – dostateczny, 6-0 punktów – niedostateczny. Na ocenę 

końcową z przedmiotu (wpisywaną do systemu USOS Web) w 50% wpływa wynik egzaminu oraz w 50% - 

zaliczenie z ćwiczeń. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 27,5 godziny 

Praca samodzielna studenta 87,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 175 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 7 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 20 godzin 

Ćwiczenia 20 godzin 

Konsultacje 27,5 godziny 

Praca samodzielna studenta 107,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 175 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 7 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Podstawy pedagogiki specjalnej 

Nazwa w języku angielskim:  Basis of special pedagogy 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Katarzyna Skalska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Katarzyna Skalska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 

wiedzą dotyczącą źródeł i miejsca pedagogiki 

specjalnej w nauce oraz jej przedmiotowych i 

metodologicznych powiązań z dziedzinami nauk 

społecznych, humanistycznych oraz medycznych i 

nauk o zdrowiu. Ponadto celem przedmiotu jest 

dostarczenie studentom wiedzy na temat zakresów 

pedagogiki specjalnej, a także koncepcji rehabilitacji, 

edukacji, resocjalizacji i terapii uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz 

różnorodne uwarunkowania tych procesów. Cel 

przedmiotu stanowi również wyposażenie studentów 

w umiejętność rozpoznawania i interpretowania 

zjawisk społecznych, ukazując ich powiązania z 

różnymi zakresami pedagogiki specjalnej, 

dziedzinami nauk społecznych, humanistycznych 

oraz medycznych i nauk o zdrowiu. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna i rozumie źródła i miejsce pedagogiki specjalnej w nauce oraz jej 

przedmiotowe i metodologiczne powiązania z dziedzinami nauk 

społecznych, humanistycznych oraz medycznych i nauk o zdrowiu 

K_W03 

W_02 zna i rozumie zakresy pedagogiki specjalnej K_W04 



W_03 

zna i rozumie koncepcje rehabilitacji, edukacji, resocjalizacji i terapii 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz różnorodne 

uwarunkowania tych procesów 

K_W05 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi rozpoznawać i interpretować zjawiska społeczne, ukazując ich 

powiązania z różnymi zakresami pedagogiki specjalnej, dziedzinami 

nauk społecznych, humanistycznych oraz medycznych i nauk o zdrowiu. 

K_U02 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 

jest gotów do posługiwania się uniwersalnymi zasadami i normami 

etycznymi w działalności zawodowej, kierując się szacunkiem dla 

każdego człowieka 

K_K01 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Posiadanie wiedzy z przedmiotów: Pedagogika ogólna, Podstawy psychologii. 

Treści modułu kształcenia: 

Pojęcia, cele, zadania, zasady i zakres pedagogiki specjalnej. Opieka i rehabilitacja osób z 

niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym w ujęciu historycznym. Tradycyjne i współczesne 

tendencje w pedagogice specjalnej w zakresie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością i chorobą 

przewlekłą. Skala i dynamika zjawiska niepełnosprawności w Polsce i na świecie. Wspólne i swoiste 

problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami (od mikrodeficytów centralnego układu nerwowego po 

całościowe zaburzenia w rozwoju), niedostosowanie społeczne oraz uzdolnienia. Zagadnienia gerontologii 

specjalnej – okres starości w sytuacji choroby przewlekłej i niepełnosprawności. Podmiotowość, 

autonomia, samostanowienie, jakość życia i godność osób z niepełnosprawnością we współczesnym 

społeczeństwie. Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością, ich konsekwencje dla procesu 

rewalidacji oraz normalizacja warunków życia osób z niepełnosprawnością. Systemy kształcenia uczniów 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Polsce i na świecie. Wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kształcenie pedagogów specjalnych. Wybrane metody 

pedagogiki specjalnej – biblioterapia, czytelnictwo, wybrane metody pracy z osobami z 

niepełnosprawnością sprzężoną. Rodzina osób z niepełnosprawnością. Kreatywność osób z 

niepełnosprawnością w różnych przejawach ludzkiej aktywności. Nowe technologie a aktywność społeczna 

osób z niepełnosprawnością 

Literatura podstawowa: 

1. Chrzanowska I., Pedagogika specjalna, Impuls, Kraków 2014. 

2. Dykcik W. (red.), Pedagogika Specjalna, Wyd. UAM, Poznań 1997. 

3. Brągiel J., Badora S. (red.), Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy 

społecznej, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005. 

4. Materiały szkoleniowe. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, cz.1 i cz. 2, MEN i APS w Warszawie 

Literatura dodatkowa: 



1. Pytka L., Zacharuk T. (red.), Zaburzenia przystosowania społecznego, elementy pedagogiki 

reintegracyjnej i edukacji inkluzyjnej, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce 2014. 

2. Żuraw H., Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, Wyd. Akad. Żak, 2008. 

3. Ploch L., Włączanie społeczne w placówce specjalnej, Wyd. Difin, 2011. 

4. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i 

placówki, MEN, Warszawa 2010. 

5. Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna. Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi?, MEN, Warszawa 2010. 

6. Głodkowska J., Dydaktyka specjalna, t. I i II, PWN, Warszawa 2017. 

7. Wyczesany J. (red.), Dydaktyka specjalna wybrane zagadnienia, Wyd. Harmonia Universalis, Gdańsk 

2014. 

8. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591 

oraz z 2018 r. poz. 1647), z późn.zm., tj. Dz.U. 2019 poz.323. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna. Metody dydaktyczne: wykład problemowy z wykorzystaniem 

prezentacji multimedialnych, dyskusja 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty z wiedzy i kompetencji społecznych będą weryfikowane na podstawie egzaminu pisemnego. Efekt z 

umiejętności będzie weryfikowany na podstawie oceny prezentacji autorskiej (w skali 1-5). 

Forma i warunki zaliczenia: 

Egzamin. Punktacja i warunki zaliczenia: ocena 2 – nie spełnia wymogów na ocenę dostateczną, nie ma 

wiedzy na temat Podstaw pedagogiki specjalnej oraz innych procesów edukacyjnych, nie potrafi 

posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań 

praktycznych, nie utożsamia się z wartościami celami i zadaniami realizowanymi w praktyce 

pedagogicznej, nie odznacza się rozwagą dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu planowaniu i 

realizowaniu działań pedagogicznych; ocena 3 – posiada powyżej 50% uporządkowanej wiedzy na temat 

Podstaw pedagogiki specjalnej oraz innych procesów edukacyjnych wymaganej wiedzy i połowicznie 

opanowane umiejętności, próbuje posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania 

podejmowanych działań praktycznych; nie utożsamia się z wartościami celami i zadaniami realizowanymi 

w praktyce pedagogicznej, ale przejawia rozwagę dojrzałość i zaangażowanie w projektowaniu planowaniu 

i realizowaniu działań pedagogicznych; ocena 3,5 – posiada 61% uporządkowanej wiedzy na temat 

Podstaw pedagogiki specjalnej oraz innych procesów edukacyjnych wymaganej wiedzy i umiejętności, 

stara się posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań 

praktycznych; utożsamia się z wartościami celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, 

ale nie odznacza się rozwagą dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu planowaniu i realizowaniu 

działań pedagogicznych; ocena 4 – posiada 71% uporządkowanej wiedzy na temat Podstaw pedagogiki 

specjalnej oraz innych procesów edukacyjnych wymaganej wiedzy i umiejętności, potrafi posługiwać się 

wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych, utożsamia 

się z wartościami celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, pracuje nad rozwagą 

dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych; ocena 

4,5 – ma 81% uporządkowanej wiedzy na temat Podstaw pedagogiki specjalnej oraz innych procesów 

edukacyjnych wymaganej wiedzy i umiejętności, potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi 

w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych; utożsamia się z wartościami celami i 

zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą dojrzałością i 

zaangażowaniem w projektowaniu planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych; ocena 5 – ma 



więcej niż 90% uporządkowanej wiedzy na temat Podstaw pedagogiki specjalnej oraz innych procesów 

edukacyjnych wymaganej wiedzy i umiejętności, potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami 

teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych, utożsamia się z wartościami 

celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą dojrzałością i 

zaangażowaniem w projektowaniu planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 7,5 godziny 

Praca samodzielna studenta 37,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 7,5 godziny 

Praca samodzielna studenta 37,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 


