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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Aksjologiczne problemy edukacji  

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Axiological problems of the education 

Kierunek studiów  Pedagogika specjalna 

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

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Pedagogika 

Język wykładowy Język polski 

 

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

 

Forma zajęd (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 3 3 

konwersatorium   

dwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne W1 - znajomośd zagadnieo z teorii wychowania, pedagogiki ogólnej, 
pedagogiki specjalnej, filozofii wychowania 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 - przedstawienie związków i zależności między wartościami a edukacją szkolną  

C2 - wzbudzenie u studentów potrzeby budowania przyszłej pracy pedagoga specjalnego na 
mocnych podstawach aksjologicznych 
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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 definiuje pojęcie wartośd, edukacja aksjologiczna, 
wychowanie ku wartościom, introcepcja wartości  
 

K_W01 

W_02 Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat aksjologii 
pedagogicznej, obejmującą terminologię, teorię i metodykę 
oddziaływao - K_W05  

K_W05 

W_03 Student opisuje podstawę aksjologiczną programu 
wychowawczego szkoły  

K_W42 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi wartościowad sytuacje wychowawcze i 
edukacyjne szkoły według kryterium obiektywnej hierarchii 
wartości; analizowad problemy wychowawcze z młodzieżą w 
aspekcie aksjologicznym  

K_U08 

U_02 Student projektuje proces wychowania ku wartościom; 
projektuje aksjologiczne sytuacje wychowawcze  

K_U09 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi 
w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i 
zaangażowaniem, twórczym nastawieniem w projektowaniu, 
planowaniu i realizowaniu działao pedagogicznych 

K_K15 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Pojęcie aksjologii i aksjologii edukacji szkolnej, zadania aksjologii edukacji szkolnej.  
2. Pojęcie wartości, koncepcje, kategorie wartości, struktury hierarchiczne.  
3. Introcepcja wartości i jej znaczenie w pracy pedagogicznej i pracy nauczyciela specjalnego.  
4. Współczesne zagrożenia wartości a proces edukacyjny.  
5. Proces wychowania ku wartościom.  
6. Wartości w programie wychowawczym szkoły. Podstawa aksjologiczna edukacji w reformującej 
się szkole.  
7. Wartości środowiska lokalnego a edukacja szkolna.  
8. Nauczyciel wobec wartości. 

 

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 Karta egzaminacyjna 
protokół roboczy Z oceną 

W_02 Wykład tradycyjny Egzamin Karta egzaminacyjna 
protokół roboczy Z oceną 

W_03 Wykład konwersatoryjny Egzamin Karta egzaminacyjna 
protokół roboczy Z oceną 
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UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Wykład konwersatoryjny Egzamin Karta egzaminacyjna 
protokół roboczy Z oceną 

U_02 Wykład konwersatoryjny Egzamin Karta egzaminacyjna 
protokół roboczy Z oceną 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Obserwacja Karta obserwacji 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

ocena niedostateczna  

(W) student nie zna podstawowych pojęd z zakresu aksjologii  

(U) student nie dostrzega aksjologicznych uwarunkowao sytuacji szkolnych  

(K) student nie dostrzega potrzeby wychowania ku wartościom  

ocena dostateczna  

(W) student zna podstawowe pojęcia aksjologiczne i łączy je prawidłowo z edukacją szkolną  

(U) student potrafi połączyd sytuacje szkolne z ich aksjologicznymi uwarunkowaniami  

(K) student dostrzega potrzebę uwzględniania w procesie edukacji szkolnej aspektu aksjologicznego  

ocena dobra  

(W) student charakteryzuje pojęcia aksjologiczne, ukazuje ich związek z edukacją szkolną, opisuje 

proces wychowania ku wartościom  

(U) student potrafi analizowad sytuacje wychowawcze w odniesieniu do obiektywnej hierarchii 

wartości, projektuje wychowanie ku wartościom  

(K) student angażuje się w projektowanie wychowania ku wartościom jako jednej z dróg rozwoju 

reformującej się szkoły  

ocena bardzo dobra  

(W) student charakteryzuje pojęcia aksjologiczne, interpretuje w tym zakresie definicje różnych 

autorów, ukazuje związek wartości z edukacją szkolną, w tym analizuje podstawę programową; 

opisuje specyfikę procesu wychowania ku wartościom uwzględniając aktualne dla niego zagrożenia  

(U) student potrafi analizowad i projektowad sytuacje wychowawcze w odniesieniu do obiektywnej 

hierarchii wartości, projektuje proces wychowanie ku wartościom uwzględniając specyfikę rozwoju 

uczniów i społeczno - kulturowe uwarunkowania edukacji szkolnej  

(K) student angażuje się w projektowanie wychowania ku wartościom, poszukuje w tym zakresie 

innowacyjnych rozwiązao i zachęca do tego innych 

VII. Obciążenie pracą studenta 
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Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

12 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

40 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Chałas K. Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki. T.1. Godnośd, wolnośd, 
odpowiedzialnośd, tolerancja. Lublin – Kielce 2003.  
Chałas K. Wychowanie ku wartościom wiejskim szansą integralnego rozwoju wychowanka. Lublin 
2007.  
Chałas K. Moc wychowawcza przypadkowych zdarzeo. Kielce 2011  
Chałas K. Optymalizacja szans edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej – perspektywa aksjologiczna. 
Badania w działaniu. Z doświadczeo Towarzystwa Gimnazjów Poszukujących z małych Miast i Wsi. 
Warszawa 2012.  

Literatura uzupełniająca 

Olbrycht K. Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby. Katowice 2000.  
Ogrodzka – Mazur E. Kompetencje aksjologiczne dzieci w młodszym wieku szkolnym. Katowice 
2000.  
Szerląg E. (red.) Edukacja ku wartościom. Kraków 2004. (wybrany 1 artykuł wg zainteresowao 
studenta)  
Maj A. (red.) Wybrane zagadnienia wychowania chrześcijaoskiego. Lublin 2009. (wybrany jeden 
artykuł wg zainteresowao studenta)  
Jankowska M., Krasoo J. Hierarchia wartości i sposoby ich realizacji. Młodzi bydgoszczanie wobec 
wartości. Kraków 2009.  
M. Buk - Cegiełka, Zainteresowania młodzieży akademickiej jako wskaźnik wyboru i odrzucania 
wartości, w: Wartości w pedagogice. Rodzina i szkoła środowiskiem urzeczywistniania wartości, red. 
W. Furmanek, A. Długosz, Rzeszów 2015, s. 223-239.  

 

 


