
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

 Pedagogika ogólna - wykład 

CEL PRZEDMIOTU 

C1 Wprowadzenie w rozumienie pedagogiki jako nauki 

C2 Zaznajomienie z odrobkiem wybranych nauk szczegółowych pedagogiki  

C3 Wprowadzeni w problematykę edukacyjną 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

 

Brak 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

K_W01: H1A_W02; H1A_W03 - zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i 
rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych 

K_W02: H1A_W05; H1A_W03 - ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w 
systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi 
dyscyplinami naukowymi. 
K_W03: H1A_W05 - ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, 
jego teologicznych i filozoficznych (ontologicznych, antropologicznych, aksjologicznych), 
społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych 
podstaw, zna i rozróżnia specyfikę procesów: nauczania, kształcenia, wychowania 
K_W10: S1A_W03; S1A_W08; S1A_W02 - ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o 
różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących 
z podstawowymi zasadami ich funkcjonowania (m.in. zasadą pomocniczości) 
K_W11: H1A_W06 - zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty i systemy 
pedagogiczne, rozumie ich filozoficzne, religijne, historyczne, społeczne i kulturowe 
uwarunkowania ze zwróceniem uwagi na chrześcijański system wychowania. 
H1A_W04: H1A_W04 - ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat nauk o 
wychowaniu, subdyscyplin pedagogiki oraz nauk pomocniczych pedagogiki, 
obejmującą ich terminologię, teorię i metodykę. 

K_U05: S2A_U02; S2A_U03; S2A_U05; H2A_U06 - posiada pogłębione umiejętności 
prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich 
rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, 
poglądów i praktyk, różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi 
K_U07: H1A_U07 - ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji 
interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób 
precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze 
specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów. 
K_U10: S1A_U04 - potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu 
analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań edukacyjnych; 
potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i 
prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych 
działań. 



K_K02: H1A_K01 - docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju 
prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do 
projektowania działań zawodowych. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć  
Liczba 

godzin 

Semestr I  

K 1. Zagadnienia wprowadzające i kategorialne. 3 

K 2. Pojęcie pedagogiki. 2 

K 3. Historia rozwoju edukacji i pedagogiki – zarys. 4 

K 4. Przedmiot badań pedagogiki. 2 

K 5. Pytania i hipotezy bazowe pedagogiki 2 

K 6. Metody badawcze pedagogiki. 3 

K 7.  Język pedagogiki – główne kategorie /pojęcia, koncepcje, typologie/: 
wychowanie, edukacje, formacja, nauczanie, autorytet, rozwój 

10 

K 8. Struktura pedagogiki jako nauki – subdyscypliny i stanowiska 
pedagogiczne 

2 

K 9. Wybrane stanowiska w pedagogice oraz sposoby ich porządkowania 2 

Semestr II  

K10. Koncepcja pedagogiki postmodernistycznej. 3 

K11. Koncepcja pedagogiki humanistycznej. 4 

K12. Koncepcja pedagogiki personalistycznej. 2 

K13. Koncepcja pedagogiki krytycznej i emancypacyjnej 3 

K14. Wybrane subdyscypliny pedagogiczne - wprowadzenie 1 

K15. Pedagogika społeczna oraz społeczny kontekst wychowania 2 

K16. Pedagogika rodziny i specyfika wychowania w rodzinie 5 

K17. Pedagogika szkolna oraz specyfika edukacji szkolnej. 5 

K18. Pedagogika chrześcijańska oraz wychowanie religijne i moralne 5 

                                                                                                                                      

Suma godzin 
60 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

Wykład z prezentacją multimedialną; dyskusja problemowa;  
wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych: rzutnik multimedialny 

SPOSOBY OCENY  

F1 Egzamin ustny na koniec roku – tj. po II semestrach – 85 % 

F2 Pomocniczo – Ocena obecności i aktywności studenta w trakcie wykładu – 15% 

P1 Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przynajmniej 50% obecność na zajęciach 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

1. Obecność na wykładach  50 

2. Uczestnictwo w dyskusjach na wykładach 10 min. 

3. Lektura wskazanej literatury 6 min. 

SUMA 66 min. 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
2 



LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

1. Kwieciński Z., Śliwerski B.,  (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, 
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. 

2. Bronk A., Czy pedagogika jest nauką autonomiczną?, w: M. Nowak, T. Ożóg, A. 
Rynio [red.], W trosce o integralne wychowanie, Lublin: Wydawnictwo KUL 
2003, s. 47-76. 

3. Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 
2008. 

4. Magier P., Teoria pedagogiczna w procesie kształcenia nauczycieli, w: D. Bis, J. 
Ryś, Szkolnictwo i kształcenie zawodowe – wybrane aspekty, Lublin: Studio 
Format 2010, s. 121 – 141. 

5. Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa: Wydawnictwo 
Salezjańskie, 2001. 

6. Łobocki M., ABC wychowania, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej, 2003. 

7. Gutek G. L., Filozofia dla pedagogów, przekład A. Kacmajor, A. Sulak, Gdańsk: 
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. 

8. Lewowicki T., O przemianach pedagogiki – ewolucja czy rewolucja, w: A. Bogaj 
[red.], Rozwój pedagogiki ogólnej. Rozwój oraz ograniczenia kulturowe i 
poznawcze, Warszawa-Kielce: Wydawnictwo Instytutu Badań Edukacyjnych w 
Warszawie 2001, s. 11-22. 

9. Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika ogólna, Warszawa: Wydawnictwa 
Akademickie i Profesjonalne, 2007 

10. Schulz R.. Wykłady z pedagogiki ogólnej. Perspektywy światopoglądowe w 
wychowaniu, T. I, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 
2003. 

11. Nowak M., Teorie wychowania, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i 
Profesjonalne, 2008. 

PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL) 

Piotr Magier – piotr.magier@kul.lublin.pl 

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

 Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

Efekt Wiedza 

Nie posiada 

wiedzy z zakresu 

pedagogiki 

Posiada wybrane 

wiadomości 

z zakresu 

pedagogiki 

Posiada wiedzę 

z zakresu 

pedagogiki, przy 

niewielkich 

brakach co do 

szczegółów 

Posiada 

kompletną wiedzą 

z zakresu 

pedagogiki 

Efekt 

Umiejętności 

Nie potrafi 

analizować, 

uzasadniać 

posiadanych 

wiadomości 

Fragmentarycznie 

potrafi 

analizować i 

uzasadniać 

wiadomości 

posiadane, nie 

jest w stanie 

wiązać je w 

system 

Wieloaspektowo 

potrafi analizować 

i uzasadniać 

wiadomości 

posiadane choć nie 

jest w stanie 

wiązać je w 

system 

Kompleksowo 

potrafi 

analizować i 

uzasadniać 

wiadomości 

posiadane, 

tworząc system 

wiedzy i 

umiejętności 

Efekt 

Kompetencje 

Nie jest w stanie 

odnosić 

W ograniczonym 

zakresie odnosi 

Kompleksowo 

odnosi posiadaną 

W ograniczonym 

zakresie odnosi 



społeczne posiadanej 

wiedzy do 

zjawisk 

wychowania i 

nauczania 

posiadaną wiedzę 

do zjawisk 

wychowania i 

nauczania 

wiedzę do zjawisk 

wychowania i 

nauczania 

posiadaną wiedzę 

do zjawisk 

wychowania i 

nauczania, przy 

wyraźnej 

postawie 

rozumiejącej i 

krytycznej 

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

Konsultacje:  Czwartek godz. 9.00 – 10.00 MIII sala 105 /Majdanek/ 

 

 

 

 


