
Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 
 

KARTA PRZEDMIOTU  

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Filozofia wychowania 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Philosophy of education 

Kierunek studiów  Pedagogika 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II  

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Pedagogika 

Język wykładowy Polski  

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

Konwersatorium 30 2 4 

 

Wymagania wstępne Znajomość podstawowych zagadnień antropologii filozoficznej i kulturowej oraz 
teoretycznych podstaw wychowania 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

1. Zapoznanie z wybranymi zagadnieniami filozofii człowieka oraz ich odniesieniami do teorii i 
praktyki wychowania.  

2. Inspirowanie do krytycznej analizy treści filozofii wychowania. 

3. Twórcze poszukiwanie optymalizowania rzeczywistości wychowawczej pod wpływem refleksji 
filozoficznej.   

 

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Zna i rozumie, charakteryzuje i wyjaśnia filozoficzne koncepcje 
człowieka i wychowania.  

KW_01 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę z zakresu filozofii 
wychowania w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, 
wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i 
terapeutycznych, diagnozuje i projektuje systemowe działania 
praktyczne 

K_U03 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści, precyzyjnie wyraża 
odrębne stanowisko 

K_K01 

K_02 Jest gotów do angażowania się we współpracę w tworzeniu na kanwie 
wiedzy filozoficznej projektów edukacyjnych i jest odpowiedzialny za 
podjęte zobowiązania 

K_K05 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 
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Konwersatorium z zakresu filozofii wychowania przewiduje następujące treści programowe: 1. 

Zależność między koncepcją filozoficzną a koncepcją wychowania. 2. Filozoficzne koncepcje 

szczęścia, dobrego życia, ludzkiej godności, prawdy, rozwoju człowieka, samotności i wspólnoty, 

kobiecości i męskości, autorytetu i władzy, religijności, czynu i miłości człowieka, odczytywane w 

perspektywie wychowania (jego istoty, celów, możliwości i granic).  

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Praca z tekstem, dyskusja, 
animacja grupy 

Konspekt przygotowanej 
animacji grupy 

Wydruk konspektu 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Praca z tekstem, dyskusja Konspekt przygotowanej 
animacji grupy, obserwacja 

Wydruk konspektu, karta 
oceny 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Analiza tekstu, dyskusja Obserwacja  Karta oceny/zaliczenia 

K_02 Rozmowa sokratyczna, 
dyskusja 

Obserwacja  Karta oceny/zaliczenia 

 

 

VI. Kryteria oceny 

 

Ocena niedostateczna: Student nie spełnił kryterium osiągnięcia jednego lub większej liczby 

efektów kształcenia, ujawniając poważne braki w studium literatury przedmiotu oraz w rzetelnym 

uczestnictwie w zajęciach (nieusprawiedliwione absencje lub brak aktywności na zajęciach). 

Ocena dostateczna: Student osiągnął zaplanowane efekty kształcenia, ujawnił jednak pojedyncze 

braki  w studium obowiązkowej literatury przedmiotu (słaba znajomość treści konkretnej lektury) 

oraz uchybienia w przygotowanej animacji grupy. 

Ocena dobra: Student osiągnął zaplanowane efekty kształcenia, ujawnił jednak nieznaczne braki w 

studium obowiązkowej literatury przedmiotu (drobne uchybienia w odczytaniu i interpretacji treści 

lektury). 

Ocena bardzo dobra: Student osiągnął zaplanowane efekty kształcenia, wykazując się na zajęciach 

wiedzą popartą rzetelnym studium literatury przedmiotu, wysoką jakością przygotowanej  animacji 

grupy oraz czynnym i rzeczowym (zawierającym pogłębioną interpretację literatury przedmiotu 

oraz doświadczenia wychowawczego) uczestnictwem w dyskusjach prowadzonych podczas zajęć. 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

45 
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