
Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 

 

KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Pedeutologia 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Pedeutology 

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 

wykład 30 1 4 

 

Wymagania wstępne Znajomość zagadnień stanowiących wprowadzenie do pedagogiki. 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

1. Kształtowanie świadomości zróżnicowania pedeutologii i jej znaczenia w systemie wiedzy 

pedagogicznej oraz w praktyce wychowawczej.  

2. Zapoznanie z idealistycznymi i realistycznymi obrazami profesji nauczycielskiej i 

odnajdywanie ich praktycznych odniesień.  

       3.  Inspirowanie do odkrywania możliwości rozwoju osoby ludzkiej w pracy nauczyciela. 

 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Zgodnie z  wybraną indywidualnie ścieżką kształcenia skoncentrowaną 
tematycznie na problematyce pedeutologii, w sposób pogłębiony zna, 
rozumie i prezentuje teorie, metodologie szczegółowe oraz procedury 
badawcze, wyjaśnia ich proweniencje i wskazuje relacje między nimi. 

K_W03 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu 
pedeutologii oraz innych subdyscyplin i dyscyplin naukowych w celu 
analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, 
opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, które 
musi rozwiązywać nauczyciel, diagnozuje i projektuje systemowe 
działania praktyczne nauczyciela. 

K_U03 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 



Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 

 

K_01 Jest gotów do dostrzegania ludzkich problemów, podejmowania 
współpracy z otoczeniem oraz aktywnego uczestnictwa w grupach i 
organizacjach realizujących działania będące odpowiedzą na 
zdiagnozowane problemy zawodu nauczyciela. 

K_K03 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Przedmiot obejmuje następujące treści programowe: 
1. Pedeutologia jako subdyscyplina pedagogiczna (przedmiot, struktura i zadania). 
2. Powstanie i rozwój myśli pedeutologicznej (pedeutologia idealistyczna i realistyczna). 
3. Funkcje zawodowe nauczyciela. 
4. Nauczyciel jako autorytet.  
5. Rozwój osobowy nauczyciela a jego kompetencje.  
6. Orientacje w myśli pedagogicznej (pedagogika humanistyczna, pedagogika krytyczna, personalizm 
pedagogiczny) oraz ich wpływ na kształtowanie się pedeutologii. 
7. Wiedza pedeutologiczna w świetle teorii psychologicznych (teoria dezintegracji pozytywnej 
Kazimierza Dąbrowskiego, teoria rozwoju tożsamości "Ja" Erika Eriksona, teoria rozwoju moralnego 
Lawrence'a Kohlberga). 
8. Doświadczanie trudności jako atrybut pracy zawodowej nauczyciela. 
9. Profesjonalizm nauczyciela. 

 

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 Wykład konwersatoryjny Egzamin Karta 
egzaminacyjna/protokół 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Wykład konwersatoryjny Egzamin Karta 
egzaminacyjna/protokół 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Wykład konwersatoryjny Egzamin Karta 
egzaminacyjna/protokół 

 

 

Kryteria oceny: 

Ocena niedostateczna: nie potrafi podczas egzaminu udowodnić swojej wiedzy pedeutologicznej – 

popełnia poważne rzeczowe błędy w rozumieniu problematyki przedmiotu, wykazuje istotne braki w 

osiągnięciu wszystkich efektów kształcenia. 

Ocena dostateczna - student przedstawia rzeczową wiedzę w odpowiedzi na zadane w trakcie 

egzaminu pytania. Popełnia jednak pojedyncze błędy (lub wykazuje braki) w rozumieniu 

analizowanych zagadnień oraz w rzeczowych odniesieniach do literatury przedmiotu, nie przeczące 

jednak ogólnej orientacji w przedstawianej problematyce. 

Ocena dobra - student w trakcie egzaminu przedstawia pogłębioną wiedzę pedeutologiczną 

(dowodzącą również jego umiejętności i kompetencji społecznych, wskazanych w efektach 

kształcenia), popełniając jednak drobne błędy rzeczowe (incydentalne pomyłki w przywoływanych 
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autorach, literaturze, faktach), nie przeczące jednak dobremu rozumieniu problemów zawodu 

nauczycielskiego i znawstwu literatury przedmiotu. 

Ocena bardzo dobra - student w trakcie egzaminu przedstawia z głębokim rozumieniem posiadaną 

wiedzę pedeutologiczną, dowodząc poprzez wskazane źródła i ich twórczą interpretację osiągnięcia 

wszystkich efektów kształcenia i znajomości literatury przedmiotu. 

VI. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

30 

 

VII. Literatura 

Literatura podstawowa 

H. Kwiatkowska, Pedeutologia, Warszawa 2008. 

J. Szempruch, Pedeutologia, Kraków 2013.  

H. Kwiatkowska, Tożsamość nauczycieli, Warszawa 2005. 
K. Konarzewski, Nauczyciel, w: Konarzewski K. (red.), Sztuka nauczania. Szkoła, warszawa 1991. 
R. Kwaśnica, Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu, w: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), 
Pedagogika. Podręcznik akademicki, T. 2, Kraków 2003. 

A. Kotusiewicz, H. Kwiatkowska, W. Zaczyński (red.), Pedeutologia-badania i koncepcje 
metodologiczne, Warszawa 1993. 
 
J. Mirski, Projekt nauki o nauczycielu, czyli pedeutologii, "Oświata i Wychowanie" 1932, nr 9. 
W. Strykowski, J. Strykowska, J. Pielachowski, Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, Poznań 
2003  
W. Okoń (red.), Osobowość nauczyciela, Warszawa 1962. 
W. Dróżka, Młode pokolenie nauczycieli. Studium autobiografii młodych nauczycieli polskich lat 
dziewięćdziesiątych, Kielce 1997. 

 

Literatura uzupełniająca 

E. Kobyłecka, Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych, Kraków 2005. 
A. Kotusiewicz, O co pyta współczesna pedeutologia?, w: A. Kotusiewicz, G. Koć-Seniuch, Nauczyciel 
akademicki w refleksji nad własną praktyką edukacyjną, Warszawa 2008, s. 101-130. 
R. Kwiecińska, S. Kowal, S. Szymański (red.), Nauczyciel - tożsamość - rozwój. Kraków 2007. 
A. Nalaskowski, Nauczyciele z prowincji u progu reformy edukacji. Toruń 1998. 
O. Speck, Być nauczycielem. Trudności wychowawcze w czasie zmian społeczno-kulturowych, 
Gdańsk 2005. 
C. Banach, Edukacja nauczycielska wobec wyzwań transformacji systemowej i reformy edukacji,[w:] 
Kulturowo-poznawcze i cywilizacyjne inspiracje współczesnej edukacji nauczycielskiej, Warszawa 
1997.  
S. Tucholska, Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Psychologiczna analiza zjawiska i jego 
osobowościowych uwarunkowań, Lublin 2003. 
R. Kretschmann, Stres w zawodzie nauczyciela, Gdańsk 2003. 
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