
KARTA PRZEDMIOTU  

 

Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Pedagogika szkolna z elementami pedagogiki 
społecznej 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim School pedagogy with elements of social 
pedagogy 

Kierunek studiów  Filologia angielska 
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) niestacjonarne 

Dyscyplina Pedagogika  
Język wykładowy Język polski 
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Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   

konwersatorium 30 IV 

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

1 



zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 
 
 

Wymagania wstępne W1 - Wiedza z zakresu pedagogiki ogólnej. 

 
 
 
 

Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 - Zapoznanie studentów ze specyfiką przebiegu procesu edukacyjnego w kontekście 
środowiskowym. Analiza podstawowych elementów środowiska społecznego i kulturowego 
warunkujących proces edukacji.  

C2 - Określenie specyfiki procesu edukacji w środowisku szkolnym. Analiza podstawowych 
elementów procesu edukacji szkolonej: systemu szkolnego, celów i treści edukacji, funkcji 
nauczyciela, funkcjonowania ucznia. 
C3 - Określenie zakresu współpracy szkoły z rodziną oraz specyfiki wychowania rodzinnego w 
kontekście edukacji szkolnej. 
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Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 
W_01 zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie 

jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin 
naukowych 

K_W08; K_W10; 
K_W18 

W_02 ma podstawową wiedzę na temat integralnego rozwoju 
człowieka w cyklu życia: zarówno w aspekcie biologicznym, jak i 
psychologicznym, społecznym, kulturowym, filozoficznym i 
światopoglądowym 

K_W09 

W_03 ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych 
środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich 
zachodzących z podstawowymi zasadami ich funkcjonowania 
(m.in. zasadą pomocniczości) 

K_W14 

W_04 ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności 
edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i 
pomocowej 

K_W13 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z 

zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu 
analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, 
wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a 
także motywów, modeli i wzorów ludzkich zachowań 

K_U10 

U_02 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi 
w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, 
diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania 
strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych 
kontekstów działalności pedagogicznej. 

K_U11; K_U12 



U_03 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, potrafi dokonać 
streszczenia opracowań teoretycznych i komunikatów z badań 
oraz rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z 
różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych 
technologii (ICT) 

K_U15 

U_04 potrafi redagować własne opracowania na bazie tekstów i 
komunikatów z badań, potrafi w sposób precyzyjny i spójny 
wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące 
wybranych zagadnień pedagogicznych; z wykorzystaniem 
różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku 
pedagogiki, jak i innych dyscyplin. 

K_U13; K_U 14 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie 

potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju 
osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i 
doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i 
kształcenia 

K_K03 

K_02 ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania 
działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy 
do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, 
podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji 
indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w 
zakresie pedagogiki 

K_K04 

K_03 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i 
wykonuje pracę edukacyjną, podkreśla priorytety 
uwzględniając nauczanie Kościoła oraz aktualne potrzeby 
społeczne kraju 

K_K05 
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Opis przedmiotu/ treści programowe 



1. Pojęcie pedagogiki społecznej i pedagogiki szkolnej oraz ich specyfika teoretyczna i historyczna.  
2. Pojęcie wychowania i opieki jako działalności środowiskowej.  
3. Pojęcia: otoczenia, środowiska, środowiska wychowawczego.  
4. Podstawowe elementy środowiska wychowawczego warunkujące proces edukacji: potrzeby 
społeczne, siły społeczne, wartości, kultura i jej typy.  
5 Pojęcie diagnozy społecznej.  
6. Główne typy działalności edukacyjnej: prewencja, kompensacja, wsparcie rozwoju, działania 
korekcyjne; oddziaływania indywidualne, grupowe, środowiskowe.  
7. Modele edukacji szkolnej.  
8. System szkolny - zarys rozwoju historycznego, główne regulacje prawne i reformy.  
9. Uczeń w procesie edukacji szkolnej: osobowościowe i środowiskowe cechy warunkujące 
funkcjonowanie szkolne ucznia, schematy interpretacyjne.  
10. Nauczyciel w procesie edukacji szkolnej: kompetencje i kwalifikacje, etapy rozwoju zawodowego.  
11. Style nauczani i wychowani i ich uwarunkowania. 
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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 konwersatoryjny; 

wykład problemowy 
monitorowanie i informacja 
zwrotna od grupy lub 
prowadzącego; 
egzamin/zaliczenie ustne 

zapis w arkuszu ocen 

W_02 wykład konwersatoryjny; 
wykład problemowy 

monitorowanie i informacja 
zwrotna od grupy lub 
prowadzącego; 
egzamin/zaliczenie ustne 

zapis w arkuszu ocen 

W_03 wykład konwersatoryjny; 
wykład problemowy 

monitorowanie i informacja 
zwrotna od grupy lub 
prowadzącego; 
egzamin/zaliczenie ustne 

zapis w arkuszu ocen 

W_04 wykład konwersatoryjny; 
wykład problemowy 

monitorowanie i informacja 
zwrotna od grupy lub 
prowadzącego; 

zapis w arkuszu ocen 



egzamin/zaliczenie ustne 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 dyskusja, dialog polegający 

na rozwiązywaniu sytuacji 
problemowej 

monitorowanie i informacja 
zwrotna od grupy lub 
prowadzącego; 
egzamin/zaliczenie ustne 

zapis w arkuszu ocen 

U_02 dyskusja, dialog polegający 
na rozwiązywaniu sytuacji 
problemowej 

monitorowanie i informacja 
zwrotna od grupy lub 
prowadzącego; 
egzamin/zaliczenie ustne 

zapis w arkuszu ocen 

U_03 dyskusja, dialog polegający 
na rozwiązywaniu sytuacji 
problemowej 

monitorowanie i informacja 
zwrotna od grupy lub 
prowadzącego; 
egzamin/zaliczenie ustne 

zapis w arkuszu ocen 

U_04 dyskusja, dialog polegający 
na rozwiązywaniu sytuacji 
problemowej 

monitorowanie i informacja 
zwrotna od grupy lub 
prowadzącego; 
egzamin/zaliczenie ustne 

zapis w arkuszu ocen 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 dyskusja, dialog polegający 

na rozwiązywaniu sytuacji 
problemowej 

monitorowanie i informacja 
zwrotna od grupy lub 
prowadzącego; 
egzamin/zaliczenie ustne 

zapis w arkuszu ocen 

K_02 dyskusja, dialog polegający 
na rozwiązywaniu sytuacji 
problemowej 

monitorowanie i informacja 
zwrotna od grupy lub 
prowadzącego; 
egzamin/zaliczenie ustne 

zapis w arkuszu ocen 

K_03 dyskusja, dialog polegający 
na rozwiązywaniu sytuacji 
problemowej 

monitorowanie i informacja 
zwrotna od grupy lub 
prowadzącego; 
egzamin/zaliczenie ustne 

zapis w arkuszu ocen 
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Kryteria oceny, wagi… 

cena niedostateczna - nieobecność na zajęciach, brak lub błędne odpowiedzi na egzaminie ustnym;  

ocena dostateczna - regularna obecność na zajęciach, odpowiedzi w trakcie egzaminu na poziomie 
elementarnej wiedzy z zakresu przedmiotu, w których student prezentuje elementarną wiedzę i jest w 
stanie poprawić błędy merytoryczne z pomocą egzaminatora; brak wypowiedzi ustnych na zajęciach, 
fakultatywna realizacja zadań dla chętnych na poziomie elementarnym;  

ocena dobra - regularna obecność na zajęciach, odpowiedzi w trakcie egzaminu na poziomie poszerzonej 
wiedzy z zakresu przedmiotu, wypowiedzi ustne na zajęciach, w których student prezentuje poszerzoną 
wiedzę, fakultatywna realizacja zadań dla chętnych na poziomie poszerzonym;  

ocena bardzo dobra - regularna obecność na zajęciach, odpowiedzi w trakcie egzaminu na poziomie 
poszerzonej wiedzy z zakresu przedmiotu z uwzględnieniem jej znaczenia teoretycznego i praktycznego, 
częste wypowiedzi ustne na zajęciach, w których student prezentuje poszerzoną wiedzę i jest w stanie 
samodzielnie wskazać jej znaczenie teoretyczne i praktyczne oraz określić pojawiające się trudności; 
fakultatywna realizacja zadań dla chętnych na poziomie poszerzonym. 

 

    VII.      Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 60  
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