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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Pedagogika szkolna teoretycznie i praktycznie 
zorientowana 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim School pedagogy, theoretically and practically 
oriented 

Kierunek studiów  Pedagogika 

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

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Pedagogika 

Język wykładowy Język polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Prof. dr hab. Krystyna Chałas 
 

 

Forma zajęć (katalog 

zamknięty ze słownika) 
Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 1 2 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne W1. Pogłębiona wiedza pedagogiczna, zwłaszcza w zakresie pedagogiki 
szkolnej. 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 - Pogłębiona wiedza w zakresie teoretycznej i praktycznej orientacji pedagogiki (pedagogiki 
szkolnej) oraz ich wzajemnych relacji.  

C2 - Wspomaganie studenta w kreowaniu kompetencji teoretycznych w zakresie wartościowania 
procesów pedagogicznych zachodzących w rzeczywistości szkolnej. 
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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 definiować pedagogikę jako naukę, określić 
miejsce pedagogiki szkolnej w strukturze pedagogiki, 
rozpoznać fazy tworzenia teorii pedagogicznej 

K_W03 

W_02 Określa związki i zależności pomiędzy teorią  praktyką 
pedagogiczną (rzeczywistością edukacyjną i szkolną) 

K_W03 

W_03 Rozpoznaje przedmiot, metody i modele badań rzeczywistości 
szkolnej; charakteryzuje cechy pedagogiki zorientowanej 
teoretycznie i praktycznie; rozpoznaje podstawy teoretyczne 
wybranych koncepcji szkoły i polskiej reformy 

K_W07 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi analizować teoretyczne i praktyczne podstawy 
pedagogiki i jej subdyscypliny – pedagogiki szkolnej; 
analizować związki i zależności między teorią i praktyką 
pedagogiczną 

K_U02 

U_02 Analizuje modele badań rzeczywistości szkolnej, rozpoznaje 
podstawy teoretyczne wybranych koncepcji szkoły 

K_U02 

U_03 Projektuje i analizuje badania wybranych i aktualnych 
problemów szkolnej edukacji w aspekcie teorii i praktyki 

K_U06 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student charakteryzuje się pogłębiona świadomością poziomu 
swojej wiedzy i umiejętności pedagogicznej, rozumie potrzebę 
stałego doskonalenia swojego warsztatu pedagoga 

K_K01 

K_02 Uznaje wartość nauk pedagogicznych w integralnym rozwoju 
jednostki i budowaniu prawidłowych więzi w środowiskach 
społecznych, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i 
praktycznym 

K_K02 

K_03 Posługuje się zasadami i normami etycznymi w pracy 
akademickiej i pedagogicznej 

K_K06 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1.Pedagogika jako nauka.  
2.Pedagogika szkolna w strukturze pedagogiki.  
3.Teoria pedagogiczna – fazy tworzenia teorii naukowej.  
4.Związki i zależności pomiędzy teorią a praktyką wychowawczą.  
5.Problematyka pedagogiki zorientowanej teoretycznie i praktycznie.  
6.Inspirowanie teorii i praktyki pedagogicznej – modele badań.  
7.Przedmiot i metody badań rzeczywistości szkolnej.  
8.Badania w działaniu.  
9.Teoretyczne podstawy wybranych koncepcji szkoły.  
10.Szkoła w reformie – teoria i praktyka.  
11.Analiza wybranych ważnych problemów współczesnej teorii i praktyki szkoły. 
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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 tradycyjny Egzamin Karty egzaminacyjne, 
protokoły robocze z 
oceną 

W_02 Wykład tradycyjny Egzamin Karty egzaminacyjne, 
protokoły robocze z 
oceną 

W_03 Wykład tradycyjny Egzamin Karty egzaminacyjne, 
protokoły robocze z 
oceną 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Wykład problemowy Egzamin Karty egzaminacyjne, 
protokoły robocze z 
oceną 

U_02 Wykład problemowy Egzamin Karty egzaminacyjne, 
protokoły robocze z 
oceną 

U_03 Wykład problemowy Egzamin Karty egzaminacyjne, 
protokoły robocze z 
oceną 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Wykład konwersatoryjny Egzamin Karty egzaminacyjne, 
protokoły robocze z 
oceną 

K_02 Wykład konwersatoryjny Egzamin Karty egzaminacyjne, 
protokoły robocze z 
oceną 

K_03 Wykład konwersatoryjny Egzamin Karty egzaminacyjne, 
protokoły robocze z 
oceną 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Ocena niedostateczna  

(W) - Brak znajomości podstawowych pojęć z przedmiotowego zakresu.  

(U) - Student nie potrafi zastosować elementarnej wiedzy pedagogicznej do analizy rzeczywistości 

szkolnej.  

(K) - Student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy lub/i nie wykazuje elementarnego 

zaangażowania badawczego.  

Ocena dostateczna 
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(W) - Student zna podstawową terminologię pedagogiczną.  

(U) - Potrafi z pomocą nauczyciela zastosować elementarną wiedzę do analizy rzeczywistości 

szkolnej.  

(K) - Wykazuje zainteresowanie problematyką pedagogiczną z jednoczesnym brakiem skutecznej 

organizacji własnego (zespołowego) warsztatu pracy.  

 

Ocena dobra  

(W) - Student rozpoznaje nie tylko podstawowe zagadnienia z zakresu pedagogiki szkolnej 

(przedszkolnej), lecz także potrafi je analizować w różnorodnych kontekstach teoretyczno-

praktycznych.  

(U) - Potrafi sprawnie analizować rzeczywistość szkolną (jej koncepcje) oraz uzasadnić ją 

teoretycznie.  

(K) - Wykazuje zaangażowanie poznawcze i umiejętności organizacji pracy indywidualnej oraz 

zespołowej.  

Ocena bardzo dobra  

(W) - Student wykazuje pogłębioną wiedzę z zakresu pedagogiki szkolnej; charakteryzuje się 

innowacyjnym myśleniem.  

(U) - Potrafi w twórczy sposób analizować rzeczywistość szkolną oraz teoretycznie i praktycznie ją 

wyjaśniać.  

(K) - Wykazuje wysoki poziom zaangażowania poznawczego i społecznego, umie twórczo organizować 

swój rozwój i warsztat pracy - indywidualny i grupowy. 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

30 
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