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KARTA PRZEDMIOTU 

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Pedagogika szkolna 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim School pedagogy  

Kierunek studiów Pedagogika  

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I stopnia  

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina pedagogika 

Język wykładowy Język polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Ks. dr hab. Adam Maj prof. KUL 
 

 

Forma zajęd (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 1 2 

konwersatorium   

dwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Brak 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C.1. Wprowadzenie studentów w podstawy wiedzy z zakresu pedagogiki szkolnej jako subdyscypliny 
pedagogicznej  

C.2. Rozpoznanie teoretycznych podstaw procesu nauczania i wychowania, działao pedagogicznych w 
zakresie podstawowych funkcji szkoły 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student potrafi określid miejsce pedagogiki szkolnej w 
strukturze pedagogiki jako nauki - 

K_W02 

W_02 Rozpoznaje rolę szkoły w kreowaniu integralnego rozwoju dzieci 
i młodzieży, jej funkcje i cele, znaczenie integracji nauczania i 
wychowania w procesie edukacji szkolnej 

K_W05 

W_03 Rozpoznaje uwarunkowania efektywności kształcenia i 
wychowania szkolnego 

K_W06 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi formułowad i analizowad problemy badawcze z 
zakresu pedagogiki szkolnej, poszukując sposobów ich 
rozwiązania z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej z pedagogiki 
oraz pokrewnych dyscyplin 

K_U04 

U_02 Potrafi oceniad przydatnośd typowych metod, procedur i 
dobrych praktyk do realizacji celów, funkcji szkoły oraz 
zamierzonych osiągnięd edukacyjnych uczniów 

K_U05 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student jest gotów do dokonania krytycznej oceny posiadanej 
wiedzy pedagogicznej, ma potrzebę stałego doskonalenia 
swojego warsztatu pedagoga 

K_K01 

K_02 Jest przekonany o wadze zachowania się w sposób 
profesjonalny i potrzebie przestrzegania zasad etyki zawodowej 
oraz kierowania się normą personalistyczną w działalności 
edukacyjnej w szkole  

K_K06 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Pedagogika szkolna jako subdyscyplina pedagogiczna (przedmiot i metody badawcze). 
2. Struktura wychowania dzieci i młodzieży szkolnej (uczeo, nauczyciel, sytuacja wychowawcza w 
procesie edukacyjnym szkoły). 
3. Funkcje szkoły i ich realizacja. 
4. Cele szkoły - koncepcje pedagogiczne i instytucjonalne. 
5. Integralny rozwój człowieka jako cel edukacji szkolnej – teoria warstwicowa S. Kunowskiego. 
6. Zasada integracji wychowania i nauczania szkolnego - triada edukacyjna.  
7. Organizacja procesu edukacji szkolnej (rola ucznia i nauczyciela; programy szkolne). 
8. Norma personalistyczna w edukacji szkolnej. 
9. Aksjologia w dydaktyce i wychowaniu szkolnym. 
10. Rola pedagoga szkolnego w procesie edukacji szkolnej. 
11. Efektywnośd szkolnej edukacji – powodzenia i niepowodzenia szkolne. 
12. Rodzaje i przyczyny niepowodzeo szkolnych. 
13. Terapia pedagogiczna. 
14. Optymalizacja działalności szkoły - jej obszary i znaczenie innowacji pedagogicznych. 
15. Badanie rzeczywistości szkolnej. 
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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 konwencjonalny  Kolokwium  Ocenione kolokwium 

W_02 Wykład konwersatoryjny  Kolokwium Ocenione kolokwium 

W_03 Wykład konwersatoryjny Kolokwium Ocenione kolokwium 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Wykład konwersatoryjny  Kolokwium Ocenione kolokwium 

U_02 Wykład konwersatoryjny Kolokwium Ocenione kolokwium 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja  Obserwacja  Notatka własna 

K_02 Dyskusja Obserwacja  Notatka własna 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Skala ocen z koocowego kolokwium: 5 pytao - wszystkie maksymalnie po 3 pkt. Skala: 0-7 pkt: ndst; 8-

10 pkt: dst; 11-13 pkt: db; 14-15 pkt: bdb. 
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 
 

15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

20 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Janowski A., Pedagogika praktyczna, Warszawa 2002.  
Kuźma J., Nauka o szkole. Studium monograficzne. Zarys koncepcji, Kraków 2008.  
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Turos L., Pedagogika ogólna i subdyscypliny, Warszawa 1999, s. 102-108. 

Literatura uzupełniająca 

Chałas K., Dydaktyka akademicka w uniwersytecie katolickim, t.1: Dydaktyka zaangażowana  z 
doświadczeo Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej, Lublin 2018. 
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szkolna. Problemy rozwoju indywidualnego i kształtowania się tożsamości, Kraków 2005.  
Maj A., Wybrane zagadnienia wychowania chrześcijaoskiego, Lublin 2002, s. 135-183.  
Philips D.C., Soltis J. F., Podstawy wiedzy o nauczaniu, Gdaosk 2003.  
Śliwerski B., Jak zmieniad szkołę, Kraków 1998.  
Włodarski Z., Hankała A., Nauczanie i wychowanie jako stymulacja rozwoju człowieka, Kraków 2004. 
Zimmerman B.J., Banner S., Poczucie własnej skuteczności ucznia, Gdaoska 2005. 

 

 


