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Cele przedmiotu:
1. Uświadomienie zadań i miejsca teorii wychowania w systemie wiedzy pedagogicznej. 2.
Inspirowanie do krytycznego namysłu nad źródłami stanowienia ideałów i celów wychowania.
3. Inspirowanie do namysłu nad możliwościami aplikacji wiedzy z zakresu teorii wychowania
do  rozwiązywania  współczesnych  problemów  wychowawczych  (ze  szczególnym
uwzględnieniem problemów osób z niepełnosprawnością).
Wymagania wstępne:
Wiedza z zakresu przedmiotów: Etyka, Podstawowe pojęcia pedagogiki oraz Pedagogika osób
z niepełnosprawnością ruchową i przewlekle chorych
Efekty kształcenia dla przedmiotu:
WIEDZA
K_W02 student posiada elementarną wiedzę o miejscu teorii wychowania w systemie nauk.
K_W26  student  ma  uporządkowaną  wiedzę  o  metodyce  wychowania  (ze  szczególnym
uwzględnieniem  wychowania  osób  z  niepełnosprawnością).
K_W32  student  ma  uporządkowaną  wiedzę  na  temat  różnych  podmiotów  i  środowisk
wychowawczych  oraz  ich  roli  we  wspomaganiu  rozwoju  człowieka  (ze  szczególnym
uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością).

UMIEJĘTNOŚCI
K_U37  student  potrafi  wykorzystywać  wiedzę  z  zakresu  teorii  wychowania  w  celu
analizowania  i  interpretowania  problemów  wychowawczych  (ze  szczególnym
uwzględnieniem problemów osób z niepełnosprawnością).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K19 student ma świadomość konieczności zindywidualizowanych działań pedagogicznych
(szczególnie w stosunku do osób z niepełnosprawnością).

Metody dydaktyczne
wykład, wykład konwersatoryjny

Treści programowe przedmiotu
I.  Teoria  wychowania  jako  subdyscyplina  pedagogiczna.
II.  Istota  i  źródła  stanowienia  celów  wychowania.
III. Zasady wychowania.
IV. Mechanizmy i czynniki dynamizowania rozwoju wychowanka.
V. Formy i metody wychowania.
VI. Dziedziny wychowania.

Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena  bardzo  dobra  -  student  w  sposób  twórczy  (dokonując  głębokiej  i  krytycznej
interpretacji) przedstawia treści wykładowe, dostarczając przy tym argumentów, iż osiągnął
wszystkie efekty kształcenia.
Ocena dobra - student dokonuje poprawnej prezentacji i analizy logicznej treści wykładów,
dowodząc, iż osiągnął wskazane efekty kształcenia.



Ocena  dostateczna  -  student  prezentuje  treści  wykładowe,  popełniając  przy  tym  drobne
uchybienia dotyczące szczegółowych pojęć i omawianych zjawisk, nie deprecjonujące jednak
jego  umiejętności  odniesienia  zdobytej  wiedzy  do  analizy  rzeczywistości  wychowawczej.
Ocena niedostateczna - student prezentuje treści wykładowe bez ich głębokiego znawstwa i
zrozumienia.  Popełnia  błędy  w  definiowaniu  pojęć  i  wyjaśnianiu  zjawisk  związanych  z
rzeczywistością wychowawczą i jej projektowaniem.  

Egzamin po uprzednim zaliczeniu z oceną ćwiczeń.
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