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Cele przedmiotu

C1 - przedstawienie wybranych zagadnień z teorii wychowania moralnego, etyki zawodowej i etyki 
wychowawczej
C2 - kształtowanie u studentów umiejętności racjonalnego rozstrzygania problemów moralnych oraz 
umiejętności argumentowania „za i przeciw” pewnemu działaniu
Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych zagadnień filozofii i pedagogiki
Efekty uczenia się dla przedmiotu

WIEDZA
W_01 Student zna i rozumie etyczne etyczne podstawy kształcenia i wychowania , wskazuje moralne 
aspekty działania osoby (K_W02, K_W03)
W_02 Student zna i rozumie zasady etyczne obowiązujące w rehabilitacji, edukacji i terapii osób ze 
specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi (K_W06)
UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Student potrafi respektować zasady etyki chrześcijańskiej przy rozwiązywaniu wybranych 
problemów etycznych i pedagogicznych (K_U10)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Student jest gotów do przestrzegania zasad etyki i profesjonalizmu w środowisku pracy, 
uwzględniając ich skutki wobec środowiska, dla dobra którego działa (K_K05)
Metody dydaktyczne

Wykład konwencjonalny; wykład konwersatoryjny.
Treści programowe przedmiotu

1. Wybrane zagadnienia z teorii wychowania moralnego (3 spotkania).
2. Wybrane zagadnienia z etyki wychowawczej (4 spotkania).
3. Wybrane zagadnienia z etyki szczegółowej i etyki zawodu pedagoga specjalnego (8 spotkań).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia

Ocena bardzo dobra
Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu etycznych podstaw kształcenia i wychowania, moralnych 
aspektów działania osoby oraz zasad etycznych obowiązujących w rehabilitacji, edukacji i terapii osób
ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Student respektuje zasady etyki 
chrześcijańskiej przy rozwiązywaniu wybranych problemów pedagogicznych. Student przejawia 
wysoki stopień gotowości do przestrzegania zasad etyki i profesjonalizmu w środowisku pracy.
Ocena dobra:
Student ma podstawową wiedzę z zakresu etycznych podstaw kształcenia i wychowania, moralnych 
aspektów działania osoby oraz zasad etycznych obowiązujących w rehabilitacji, edukacji i terapii osób
ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Student respektuje zasady etyki 
chrześcijańskiej przy rozwiązywaniu wybranych problemów etycznych i pedagogicznych. Student 
przejawia przeciętny poziom gotowości do przestrzegania zasad etyki i profesjonalizmu w środowisku 
pracy.

https://e.kul.pl/qlprogram.html?ra=1&etap=3&kid=3322&op=2&wid=11


Ocena dostateczna:
Student ma niską wiedzę z zakresu etycznych podstaw kształcenia i wychowania, moralnych aspektów
działania osoby oraz zasad etycznych obowiązujących w rehabilitacji, edukacji i terapii osób ze 
specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Student ma niewielkie umiejętności w zakresie
stosowania zasad etyki chrześcijańskiej przy rozwiązywaniu wybranych problemów etycznych i 
pedagogicznych. Student przejawia niski poziom gotowości do przestrzegania zasad etyki i 
profesjonalizmu w środowisku pracy.
Ocena niedostateczna:
Student nie ma wiedzy z zakresu etycznych podstaw kształcenia i wychowania, moralnych aspektów 
działania osoby ani zasad etycznych obowiązujących w rehabilitacji, edukacji i terapii osób ze 
specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Student nie respektuje zasad etyki 
chrześcijańskiej przy rozwiązywaniu wybranych problemów etycznych i pedagogicznych. Student nie 
przejawia gotowości do przestrzegania zasad etyki i profesjonalizmu w środowisku pracy.
Sposoby weryfikacji:
1. Przygotowanie argumentacji etycznej „za/przeciw” pewnemu działaniu oraz analiza i ocena 
przywołanych argumentów pod względem ich racjonalności, prawdziwości, uczciwości, siły 
przekonywania (30%).
2. Ocena pozytywna z egzaminu końcowego (70%).
Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa:
M. Łobocki, Wychowanie moralne w zarysie, Impuls, Kraków 2008 (fragmenty).
W. Chudy, Elementy etyki pedagogicznej, TN KUL, Lublin 2008 (fragmenty).
W. Chudy, Sens filozoficzny kondycji człowieka niepełnosprawnego, w: Osoba niepełnosprawna i jej 
miejsce w społeczeństwie, red. D. Kornas-Biela, RW KUL, Lublin 1988, s. 105-122.
A. Szudra-Barszcz, Sensy i bezsensy etyki zawodu pedagoga, w: Filozofia wychowania w praktyce 
pedagogicznej, pod red. A. Szudry-Barszcz i S. Sztobryna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 51-73.
Encyklopedia bioetyki, Polwen, Radom 2009.
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Warszawa 2019 (fragmenty).
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A. Szudra-Barszcz, Wartość życia a niemożność transgresji własnej natury. Na marginesie dyskusji 
nad jakością życia osób niepełnosprawnych, „Scientific Bulletin of Chełm. Section of Pedagogy” 
2018, s. 123-132.
T. Ślipko, Zarys etyki szczegółowej. T. I, T. II, WAM, Kraków 2009 (fragmenty).
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