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KARTA PRZEDMIOTU  

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Wybrane problemy edukacyjne młodzieży

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Selected educational problems of young 
people

Kierunek studiów Filologia angielska

Poziom studiów (I, II, jednolite 
magisterskie)

II

Forma studiów (stacjonarne, 
niestacjonarne)

stacjonarne

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

1

konwersatorium 30 I

ćwiczenia

laboratorium

warsztaty

seminarium

proseminarium

lektorat

praktyki

zajęcia terenowe

pracownia 
dyplomowa
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II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

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

translatorium

wizyta studyjna

Wymagania 
wstępne

W 1. Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki ogólnej.  
W 2. Podstawowa wiedza z zakresu psychologii rozwojowej.

C1 - Opis specyfiki społecznego, kulturowego i edukacyjnego funkcjonowania 
młodzieży.  

C 2 - Analiza wybranych problemów dotyczących społecznego, kulturowego i 
edukacyjnego funkcjonowania młodzieży.

Symbol Opis efektu przedmiotowego
Odniesienie do 

efektu 
kierunkowego

WIEDZA

W_01 Opisuje osiągnięcia rozwojowe wieku dorastania w 
aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz 
społecznym, w odniesieniu do procesu edukacji. 
Interpretuje teoretycznie funkcjonowanie edukacyjne 
młodzieży opierając się na posiadanej wiedzy 
przedmiotowej.

SN_W01; SN_W03; 
SN_W04

W_02 Charakteryzuje specyfikę procesy komunikowania 
interpersonalnego i społecznego typowa dla okresu 
dorastania, w tym w działalności pedagogicznej 
(dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej), oraz ich 
prawidłowości i zakłócenia

SN_W02

W_03 Diagnozuje oraz identyfikuje podmioty działalności 
edukacji młodzieży (szkoła, media, grupa rówieśnicza), 
określa zasady ich działania i współpracy oraz je 
projektuje posługując się wiedzą teoretyczną i 
metodyczną

SN_W06; SN_W08; 
SN_W10

UMIEJĘTNOŚCI
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IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

U_01 Dokonuje obserwacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych 
typowych dla wieku dorastania, dla ich analiz posługuje 
się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz 
psychologii, dydaktyki, wykorzystując w tym celu 
różnorodne źródła

SN_U01; SN_U02; 
SN_U03

U_02 Posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne: 
potrafi porozumiewać się z osobami pochodzącymi z 
różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji 
emocjonalnej, dialogowo rozwiązywać konflikty i 
konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w klasie 
szkolnej

SN_U06

U_03 Ocenia przydatność typowych metod, procedur i 
dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych związanych z edukacją 
młodzieży. W pracy edukacyjnej wykorzystuje 
różnorodne materiały i środki w tym nowoczesne 
technologie

SN_U07; SN_08

U_04 Projektuje, animuje i realizuje indywidulane działania 
wspierające rozwój, stosownie do potrzeb i uzdolnień 
młodzieży, zwłaszcza w kontekście funkcjonowania 
klasy szkolnej, mediów oraz grupy rówieśniczej

SN_U10; SN_11

1. Definiowanie młodzieży z pozycji różnych dyscyplin społecznych.  
2. Psychologiczny opis wieku dorastania.  
3. Funkcjonowanie młodzieży w kontekście współczesnych zmian społecznych i 
kulturowych.  
4. Edukacyjne i rozwojowe aspiracje młodzieży.  
5. Problematyka moralnego wychowania młodzieży.  
6. Problematyka religijnego wychowania młodzieży.  
7. Problematyka patriotycznego wychowania młodzieży.  
8. Problematyka wychowania młodzieży do miłości małżeńskiej.  
9. Media w życiu i rozwoju młodego człowieka

Symbol 
efektu

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru)

Metody weryfikacji 
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru)

WIEDZA
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W_01 wykład 
konwersatoryjny, 
wykład problemowy, 
prezentacja 
multimedialna, praca w 
grupach, praca 
zespołowa

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

zapis w arkuszu ocen; 

W_02 wykład 
konwersatoryjny, 
wykład problemowy, 
prezentacja 
multimedialna, praca w 
grupach, praca 
zespołowa

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

zapis w arkuszu ocen

W_03 wykład 
konwersatoryjny, 
wykład problemowy, 
prezentacja 
multimedialna, praca w 
grupach, praca 
zespołowa

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

zapis w arkuszu ocen

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 prezentacja 
multimedialna, praca w 
grupach, praca 
zespołowa

monitorowanie i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego; 
praca pisemna; 
sprawdzenie 
umiejętności 
praktycznych

zapis w arkuszu ocen

U_02 prezentacja 
multimedialna, praca w 
grupach, praca 
zespołowa

monitorowanie i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego; 
praca pisemna; 
sprawdzenie 
umiejętności 
praktycznych

zapis w arkuszu ocen

U_03 prezentacja 
multimedialna, praca w 
grupach, praca 
zespołowa

monitorowanie i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego; 
praca pisemna; 
sprawdzenie 
umiejętności 
praktycznych

zapis w arkuszu ocen
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VI. Kryteria oceny, wagi… 

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 
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 

VIII. Literatura 

U_04 prezentacja 
multimedialna, praca w 
grupach, praca 
zespołowa

monitorowanie i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego; 
praca pisemna; 
sprawdzenie 
umiejętności 
praktycznych

zapis w arkuszu ocen

Forma aktywności studenta Liczba godzin

Liczba godzin kontaktowych z 
nauczycielem 

30

Liczba godzin indywidualnej pracy 
studenta

60 

Literatura podstawowa
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Filipiak Marian, W kręgu kultury postmodernistycznej: młodzież - kultura – wartości, 
Lublin: Przedsiębiorstwo Wydawnicze Związku Niewidomych \"Print 6\" 2001.  
Jackowska Ewa, Kromolicka Barbara (red.), Młodzież w XXI wieku: źródła wzrostu i 
kryzysów, Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski 2009.  
Kmiecik-Baran, Krystyna, Młodzież i przemoc: mechanizmy socjologiczno-
psychologiczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 1999.  
Melosik Zbyszko, Kultura popularna i tożsamość młodzieży, Kraków: Oficyna 
Wydawnicza IMPULS 2013.

Literatura uzupełniająca

Młodzież wobec współczesnych zagrożeń / pod red. Franciszka Kozaczuka, Rzeszów: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2003.  
Pawlina Krzysztof, Młodzież ciągle nieznana, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 
2005.  
Stępień Katarzyna, Kiereś Barbara (red.), Nauczyciel wobec problemów globalnego 
nastolatka, Lublin: Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej 2012.  
Wawro Franciszka Wanda (red.), Problemy współczesnej młodzieży w ujęciu nauk 
społecznych, Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk 
Społecznych. Katedra Pedagogiki Społecznej 2007.


