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KARTA PRZEDMIOTU  

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Pedagogika ogólna

Nazwa przedmiotu w języku angielskim General Pedagogy

Kierunek studiów Filologia angielska

Poziom studiów (I, II, jednolite 
magisterskie)

II

Forma studiów (stacjonarne, 
niestacjonarne)

niestacjonarne

Dyscyplina Pedagogika

Język wykładowy Język polski

Koordynator przedmiotu/osoba 
odpowiedzialna

Dr Piotr Magier

Forma zajęć 
(katalog zamknięty 

ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład 30 II

2

konwersatorium

ćwiczenia

laboratorium

warsztaty

seminarium

proseminarium

lektorat

praktyki

zajęcia terenowe

pracownia 
dyplomowa

translatorium
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II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów 
kierunkowych 

wizyta studyjna

Wymagania 
wstępne

W1 - elementarna wiedza z zakresu humanistyki

C1 - wprowadzenie w rozumienie procesu wychowania oraz pedagogiki jako nauki o 
wychowaniu (funkcja propedeutyczna) oraz dyskusjach dotyczących pedagogiki jako 
nauki. 

C2 - rozeznanie w terminologii, podstawowych problemach, sposobach ich 
rozwiązywania i argumentacji, dotyczących zarówno planowania jak i realizacji 
procesu wychowania.

C3 - wprowadzenie w rozumienie specyfiki procesu wychowania, jego struktury, 
uwarunkowań, przebiegu.

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do 
efektu 
kierunkowego

WIEDZA

W_01 Charakteryzuje proces komunikacji stosowany w 
edukacji oraz zna terminologię pedagogiczną określa 
ich zasady, zakłócenia i trudności.

 SN_W02

W_02 Przestawia główne aspekty wychowania i kształcenia 
oraz charakteryzuje ich teoretyczne (filozoficzne, 
psychologiczne, biologiczne i społeczne) podstawy w 
kontekście głównych nurtów i systemów 
pedagogicznych. 

SN_W03; SN_W04

W_03 Identyfikuje główne podmioty i środowiska działalności 
edukacyjnej (dzieci, rodziców, nauczycieli) oraz ich 
zadania w kontekście struktury i funkcji, jakie realizują 
w procesie edukacji

SN_W05, SN_W07, 
SN_W08

W_04 Projektuje i przedstawia metodykę wykonywania 
czynności edukacyjnych (zna jej cele, zasady, 
procedury, normy) oraz kieruje się zasadami etyki 
zawodu nauczyciela

SN_W10, SN_W13
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UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Obserwuje sytuacje i zdarzenia edukacyjne oraz 
interpretuje je i ocenia ich znaczenie pedagogiczne, 
dydaktyczne,  odwołując się w ich trakcie do 
posiadanej wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki, 
psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej. Na 
podstawie przeprowadzonej diagnozy i  analizy oraz 
prognozowania sytuacji pedagogicznych dobiera 
określone środki metody do realizacji celów 
edukacyjnych.

 SN_U01; SN_U02; 
SN_U03

U_02 Samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija swoje 
profesjonalne umiejętności związane z działalnością 
pedagogiczną (dydaktyczną, wychowawczą i 
opiekuńczą),korzystając z różnych źródeł (w języku 
polskim i obcym) i nowoczesnych technologii.

SN_U04

U_03 Projektuje i przedstawia plany prowadzonej 
działalności edukacyjnej diagnozując w ich trakcie 
potrzeby dzieci i młodzieży oraz funkcjonujące 
dotychczas metod i procedur edukacyjnych oraz 
dobrych praktyk

SN_U05; SN _U07, 
SN_U08, SN_U09

U_04 Potrafi animować, współdziałać i kierować zespołem 
oraz grupą, pełniąc w niej różne funkcje oraz 
wspierając rozwój jej członków

SN_U10, SN_U13

U_05 Krytycznie analizuje własne koncepcje i  działania 
edukacyjne kierując się w tym względzie wiedzą 
fachową oraz zasadami etyki pracy pedagogicznej

SN_U12; SN_U14

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Identyfikuje i ocenia poziom swojej wiedzy i 
umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania 
się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny 
własnych kompetencji i doskonali umiejętności w 
trakcie realizowania działań pedagogicznych 
(dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w 
tym działań podejmowanych na rzecz środowiska

SN_K01;  SN_K02

K_02 Ostrzega konieczność indywidulanego podejścia do 
wychowanka, diagnozowania  oraz kierowania się w 
niej zasadni etyki  

  SN_K03;  SN_K05

K_03 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, 
projektuje i wykonuje działania pedagogiczne 
(dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze), w tym 
działa kreatywnie na rzecz rozwoju szkoły

SN_K06; SN_K07
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IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

W zakres wykładu wchodzą treści przedmiotowe oraz metaprzedmiotowe. W aspekcie 
przedmiotowym omawiane są:  

1. opis i wyjaśnienie zjawiska/procesu wychowania;  

2. geneza i historyczna zmienność wychowania;  

3. cele wychowania oraz sposoby ich formułowania.  

W aspekcie metaprzedmiotowym:  

1. geneza i rozwój pedagogiki jako nauki;  

2. kryteria autonomii naukowej pedagogiki: przedmiot (materialny i formalny), 
kategorie pedagogiczne (edukacja, wychowanie, kształcenie, rozwój); metody 
badawcze (obserwacja, eksperyment, metody statystyczne, metody porównawcze, 
wywiad, metody analizy wytworów ucznia i instytucji edukacyjnych, 
interdyscyplinarność badań pedagogicznych, metody ilościowe i jakościowe, metody 
nauk matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych), struktura (subdyscypliny 
pedagogiki: sposoby uporządkowania; stanowiska - nurty w pedagogice: sposoby 
uporządkowania oraz wybrane stanowiska – personalizm, pedagogika antyautorytarna, 
postmodernistyczna, humanistyczna, neomarksistowska), tezy bazowe.

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; 
karta oceny 
prezentacji

W_02 wykład 
konwersatoryjny; 
wykład problemowy

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

zapis w arkuszu ocen; 
karta oceny 
prezentacji

W_03 wykład 
konwersatoryjny; 
wykład problemowy

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

zapis w arkuszu ocen; 
karta oceny 
prezentacji

W_04 wykład 
konwersatoryjny; 
wykład problemowy

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

zapis w arkuszu ocen; 
karta oceny 
prezentacji

UMIEJĘTNOŚCI
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VI. Kryteria oceny, wagi… 

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z przedmiotu jest zdanie egzaminu ustnego.  
 
ocena 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 

U_01 dyskusja, dialog 
polegający na 
rozwiązywaniu sytuacji 
problemowej

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

zapis w arkuszu ocen; 
karta oceny 
prezentacji

U_02 dyskusja, dialog 
polegający na 
rozwiązywaniu sytuacji 
problemowej

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

zapis w arkuszu ocen; 
karta oceny 
prezentacji

U_03 dyskusja, dialog 
polegający na 
rozwiązywaniu sytuacji 
problemowej

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

zapis w arkuszu ocen; 
karta oceny 
prezentacji

U_04 dyskusja, dialog 
polegający na 
rozwiązywaniu sytuacji 
problemowej

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

zapis w arkuszu ocen; 
karta oceny 
prezentacji

U_05 dyskusja, dialog 
polegający na 
rozwiązywaniu sytuacji 
problemowej

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

zapis w arkuszu ocen; 
karta oceny 
prezentacji

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; 
karta oceny 
prezentacji

K_02 dyskusja, dialog 
polegający na 
rozwiązywaniu sytuacji 
problemowej

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

zapis w arkuszu ocen; 
karta oceny 
prezentacji

K_03 dyskusja, dialog 
polegający na 
rozwiązywaniu sytuacji 
problemowej

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

zapis w arkuszu ocen; 
karta oceny 
prezentacji
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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. 

      IX.      Obciążenie pracą studenta 

VIII. Literatura 

Forma aktywności studenta Liczba godzin

Liczba godzin kontaktowych z 
nauczycielem 

30

Liczba godzin indywidualnej pracy 
studenta

60

Literatura podstawowa

Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.  
Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa: Wydawnictwo 
Salezjańskie, 2001.  
Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008.  
Śliwerski B., Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Kraków: Oficyna 
Wydawnicza Impuls 2012

Literatura uzupełniająca
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Hejnicka-Bezwińska T. , Pedagogika ogólna, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i 
Profesjonalne, 2007.  
Magier P., Pedagogika ogólna w strukturze nauk pedagogicznych, w: R. Skrzyniarz, E. 
Smołka, S. Konefał (red.), U podstaw tożsamości pedagogiki. Wielowymiarowość 
pedagogiki – biografistyka – historia, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012, s. 31-49.  
Magier P. , Teoria pedagogiczna w procesie kształcenia nauczycieli, w: D. Bis, J. Ryś, 
Szkolnictwo i kształcenie zawodowe – wybrane aspekty, Lublin: Studio Format 2010, s. 
121 – 141.  
Nowak M. , Teorie wychowania, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 
2008.  
Łobocki M. , ABC wychowania, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej, 2003.  
Schulz R., Wykłady z pedagogiki ogólnej. Perspektywy światopoglądowe w wychowaniu, 
Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003.  
Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu, Gdańsk: Gdańskie 
Wydawnictwo Pedagogiczne, 2006.  
Okoń W., Dziesięć szkół alternatywnych, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i 
Pedagogiczne 1999.  
Gutek G. L., Filozofia dla pedagogów, przekład A. Kacmajor, A. Sulak, Gdańsk: 
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.


