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AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE 
WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY 

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA (KURSU) 
 
 

01. Kierunek studiów oraz jednostka prowadząca moduł/kurs  
Rok akademicki: 2012/2013 

Kierunek studiów: Pedagogika  
Profil studiów: Ogólnoakademicki  
Forma studiów: Studia stacjonarne  
Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Specjalność / 
specjalności: 

 

  
Wydział: Wydział Pedagogiczny  
Instytut: Instytut Nauk o Wychowaniu  
Katedra: Katedra Kulturowych i Chrześcijańskich Podstaw Edukacji  

 
 

02. Moduł kształcenia / Kurs akademicki   
Nazwa modułu / kursu: TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA  
Język modułu / kursu: POLSKI  
Nazwa modułu / kursu 
w języku angielskim: 

THEORETICAL BASIS OF EDUCATION 

Kategoria modułu / kursu:  
Liczba punktów ECTS: 5 

Kod dziedziny w systemie 
ECTS: 

050 

Rok studiów: Drugi  
Semestr studiów: Zimowy  

 

 
03. Rozliczenie godzinowe    
Forma 
zajęć: 

Wykłady 
(W) 

Ćwiczenia, 
Lektorat 

(Ć) 

Konwersatorium 
 (K) 

Seminarium 
(S) 

Laboratorium 
komputerowe 

(L) 

Warsztaty, 
Projekt 

(P) 
Razem 

Liczba 
godzin: 30 30     60 

 
 
Sposób realizacji 
zajęć:  
(zaznaczyć właściwe) 

x� zajęcia tradycyjne (np. audytoryjne, tablicowe, konwersatoryjne)  
� zajęcia on-line (blended learning oraz e-learning)  
� zajęcia terenowe (np. praktyki, wizyty studyjne)  



Wersja nr 2 z dnia 20 kwietnia 2012 roku 

2 z 7 

 

04. Wymagania wstępne  
Przedmioty 

wprowadzające: 
Zaliczenie przedmiotów: wprowadzenie do pedagogiki 

Inne wymagania: brak 
 

05. Opis modułu kształcenia / kursu akademickiego      
Skrócony opis  

modułu / kursu: 
Poznanie istoty procesu wychowania, jego elementów i specyfiki. Konstruowanie 
wiedzy o wychowaniu jako zjawisku społecznym na gruncie filozofii i aksjologii. 
Pozyskanie wiedzy o prawidłowościach efektywnej i skutecznej działalności 
wychowawczej obejmującej znajomość strategii, metod, technik wychowania. 
Nabycie umiejętności analizy procesu wychowania w świetle różnych teorii oraz 
rozwiązywania współczesnych problemów wychowania. 

Course summary:  Understanding the nature of the process of education, its elements and 
characteristics. Constructing knowledge about education as a social 
phenomenon on the basis of philosophy and axiology. Acquiring knowledge 
about the regularities of effective and efficient educational activity involving 
knowledge of strategies, methods, techniques, education. Acquisition of the 
ability to analyze the process of education in the light of different theories and 
solving contemporary problems of education. 

 

06. Efekty kształcenia 
Wiedza: EK1:  

Student ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego 
filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, 
psychologicznych i medycznych podstaw; 
EK2:  
zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne 
stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej; 

Umiejętności: 
 

EK3:  
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 i wzorów ludzkich zachowań; 
EK4:  
potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu 
analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań 
pedagogicznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów 
pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz 
przewidywać skutki planowanych działań; 

Kompetencje 
społeczne: 
(Postawy) 

EK5:  
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; 
EK6:  
docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju 
prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do 
projektowania działań zawodowych. 
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07. Treści programowe      
Lp. Tematyka zajęć i odpowiadająca im forma zajęć 

Opis szczegółowy bloków tematycznych  
Liczba godzin 

(W) (Ć) (K) (S) (L) (P) 
T01 Teoria wychowania: przedmiot, subdyscyplina 

pedagogiczna; podstawowe pojęcia. 
2      

T02 Teleologia wychowania. 2      
T03 Teoretyczne podstawy metod wychowania oraz technik 

oddziaływań wychowawczych.  
2      

T04 Trudności wychowawcze a błędy wychowawcze. 2      
T05 Wychowanie jako zjawisko społeczne.  2      
T06 Socjalizacja i wychowanie. 2      
T07 Rola i zadania podstawowych środowisk wychowawczych. 2      
T08 Wychowanie na tle różnych koncepcji rzeczywistości 

społecznej.  
2      

T09 Antropologiczne i aksjologiczne podstawy wychowania.  2      
T10 Ontologiczne, epistemologiczne i metodologiczne aspekty 

konstruowania szczegółowych teorii wychowania.  
2      

T11 Życie bez wychowania - podstawowe tezy antypedagogiki. 2      
T12 Konstruowanie postmodernistycznej koncepcja 

wychowania. 
2      

T13 Kontrowersje wokół istoty i właściwości wychowania.  2      
T14 Podmiotowość w wychowaniu: nauczyciel – wychowanek.  2      
T15 Samowychowanie i samorozwój człowieka.  2      
T16 Pojęcie wychowania  2     
T17 Cechy procesu wychowania  2     
T18 Współczesny kontekst wychowania  2     
T19 Interakcje wychowawcze  2     
T20 Wychowawca – cechy osobowe, etyka zawodowa, warsztat 

pracy 
 2     

T21 Nagroda i kara w wychowaniu   2     
T22 Techniki wychowania  2     
T23 Scenariusz zajęć wychowawczych  2     
T24 Błędy wychowawcze  2     
T25 Rola grupy w wychowaniu  2     
T26 Program wychowawczy i jego realizacja  2     
T27 Chrześcijańska koncepcja człowieka  2     
T28 Specyfika wychowania chrześcijańskiego  2     
T29 Pluralizm myśli o wychowaniu  2     
T30 Tematyka zajęć proponowana przez studentów  2     

 
 
 

08. Metody i środki dydaktyczne 
Metody nauczania:  Klasyczny wykład podający; prezentacje multimedialne, mapa myśli. 
Środki dydaktyczne:   Analiza literatury; praca grupowa i indywidualna nad tekstami 

źródłowymi, projektor, laptop, teksty drukowane. 



Wersja nr 2 z dnia 20 kwietnia 2012 roku 

4 z 7 

 

 

09. Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS 

Forma aktywności 

Średnia liczba godzin 
przeznaczona na 

zrealizowane 
aktywności 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:  60 
-udział w wykładach 30 
-udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, seminariach, laboratoriach 30 
Samodzielna praca studenta (godziny bez udziału nauczyciela akademickiego), 
w tym:   

130 

-przygotowanie się do zajęć (w tym studiowanie zalecanej literatury)  30 
-przygotowanie się do kolokwiów  40 
-przygotowanie się do egzaminu pisemnego/ustnego z przedmiotu  25 
-przygotowanie raportu, sprawozdania    
-przygotowanie prezentacji  15 
-przygotowanie dyskusji  20 
-przygotowanie eseju  
-przygotowanie projektu pisemnego lub ustnego (innego niż powyżej)   
  
Łączna suma godzin kontaktowych oraz bezkontaktowych (pracy własnej 
studenta):  

190 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu:  
(Uwaga: 1 punkt ECTS można przyznać za 25-30 h pracy przeciętnego 
studenta) 

5 

 
 
 

10. Sposoby oceny i kryteria zaliczenia przedmiotu 
Status formalny zaliczenia:  

(zaznaczyć właściwe) 
x� egzamin   
� zaliczenie z oceną  
x� zaliczenie bez oceny  

Oceny cząstkowe: Egzamin końcowy pisemny w formie testowe; kolokwium cząstkowe w 
formie testowej; kolokwium cząstkowe w formie opisowej; prezentacja; 
aktywność na zajęcia oraz samoocena studenta. 

Zasady wyliczenia oceny 
końcowej na podstawie 

ocen cząstkowych 
(ocena końcowa): 

Średnia arytmetyczna ocen cząstkowych: 
Ćwiczenia: zaliczenie kolokwiów, aktywność na zajęciach oraz 
samoocena studenta. 
Wykład: egzamin pisemny w formie testowej; warunkiem przystąpienia 
jest zaliczenie ćwiczeń.  

 
Kryteria oceny końcowej 

Na ocenę 2.0 Brak podstawowej wiedzy merytorycznej.  

Na ocenę 3.0 

55% - 65 %: Student zna przedmiot teorii wychowania i relacje do innych 
subdyscyplin pedagogicznych; potrafi ogólnie przedstawić ewolucję terminu 
„wychowanie”, cechy procesu wychowania oraz wymienić metody i techniki 
wychowania. 
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Na ocenę 3.5 
66% - 71 %: Wyjaśnia i opisuje metody wychowania i technik oddziaływań 
wychowawczych oraz cechy procesu wychowania; potrafi wskazać na rolę aksjologii 
w procesie edukacji wychowanka oraz główne problemy i błędy wychowawcze. 

Na ocenę 4.0 

72% - 84 %: Potrafi wyjaśnić wychowanie jako funkcję życia społecznego oraz 
antropologiczne podstawy teorii i praktyki wychowania; rozumie i analizuje 
znaczenie wychowania w wybranych systemach (koncepcjach) wychowawczych; 
wyjaśnia strukturę procesu wychowania oraz style i strategie wychowawcze; 
analizuje trudności i błędy wychowawcze. 

Na ocenę 4.5 

85% - 90 %: Wyjaśnia znaczenie wychowania w wybranych systemach 
(koncepcjach) wychowawczych w kontekście antropologicznych i aksjologicznych 
podstawach  wychowania; dokonuje interpretacji sporu wokół istoty celów 
wychowania, ich wyprowadzania, uzasadniania i stanowienia oraz zna funkcje i 
klasyfikacje celów wychowania; analizuje współczesne konteksty i problemy 
wychowania. 

Na ocenę 5.0 

91% - 100 %: Wykazuje wiedzę na temat elementów procesu wychowania, 
współczesnych  kontekstów oraz rozwiązywania problemów wychowawczych; 
analizuje wybrane teorie wychowania; interpretuje wiedzę o wychowaniu na 
gruncie filozofii i aksjologii; potrafi przedstawić wiedzę pedagogiczną i kompetencje 
zawodowe w nawiązaniu do profesjonalnej i kompetentnej roli pedagoga; wyjaśnia 
i analizuje wychowanie w kontekście przemian społecznych współczesnego świata 
oraz samowychowanie w procesie rozwojowym człowieka.  

 
 
 

11. Macierz realizacji przedmiotu 
Efekt 

kształcenia 

Odniesienie danego efektu kształcenia 
kursu do szczegółowych efektów 

zdefiniowanych dla programu studiów 

Siła z jaką efekty kształcenia 
realizuje efekt kierunkowy 

(+), (++), (+++)   

Treści 
programowe 

EK1 ma uporządkowaną wiedzę na temat 
wychowania i kształcenia, jego 
filozoficznych, społeczno-kulturowych, 
historycznych, biologicznych, 
psychologicznych i medycznych 
podstaw; 

 
+++ 

 
T01, T11, 
T12, T16, 
T17, T29 

EK2 zna wybrane koncepcje człowieka: 
filozoficzne, psychologiczne i 
społeczne stanowiące teoretyczne 
podstawy działalności pedagogicznej; 

 
++ 

 
T08, T09, 
T10, T14, 

T18, T27, T28 

EK3 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 i 
wzorów ludzkich zachowań; 

 
++ 

 
T04, T13, 
T19, T24 
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EK4 potrafi posługiwać się podstawowymi 
ujęciami teoretycznymi w celu 
analizowania, interpretowania oraz 
projektowania strategii działań 
pedagogicznych; potrafi generować 
rozwiązania konkretnych problemów 
pedagogicznych i prognozować 
przebieg ich rozwiązywania oraz 
przewidywać skutki planowanych 
działań; 

 
+++ 

 
T02, T03, 
T21, T22, 
T23, T26 

EK5 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; 

 
++ 

 
T15, T20, T30 

EK6 docenia znaczenie nauk 
pedagogicznych dla utrzymania i 
rozwoju prawidłowych więzi w 
środowiskach społecznych i odnosi 
zdobytą wiedzę do projektowania 
działań zawodowych. 

 
+ 

 
T05, T06, 
T07, T25 

 
 

12. Literatura przedmiotu 
Literatura 

podstawowa: 
 

Cichoń W., Wartość człowiek, wychowanie. Zarys problematyki aksjologiczno-
wychowawczej, Kraków 1996, rozdz. 6,7,8.  
Deklaracja o Wychowaniu Chrześcijańskim „Gravissimum educationis”,  w:  
Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Rzym 1965, s. 313-324.  
Gurycka A., Błąd w wychowaniu, Warszawa 1990. 
Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 2000. 
Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 
2003, tom II: cz.I, rozdz. 5, tom I: cz. III, rozdz. 1,8. 
Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2004. 
Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008.  
 

Literatura 
uzupełniająca: 

 

Janowski A., Uczeń w teatrze życia szkolnego, Warszawa 1995.  
Wychowanie. Interpretacja jego wartości i granic, red. B. Gawlina, Kraków 
1998. 
O programie wychowawczym szkoły, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 
Warszawa 1999.  
Mastalski J., Zarys teorii wychowania, Kraków 2000. 
Współczesne konteksty wychowania, red. A. de Tchorzewski, Bydgoszcz 2002.  
B. Śliwerski, Klinika akademickiej pedagogiki, Kraków 2011.  
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13. Koordynator przedmiotu i osoby prowadzące kurs 

Koordynator przedmiotu 
(osoba odpowiedzialna za kartę): 

kierownik katedry:  
 

Prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna  
 

Osoby  
prowadzące 
przedmiot: 

Wykład: Dr Janusz Mółka SJ 

Ćwiczenia: 
Dr Ewa Miśkowiec  
Dr Janusz Mółka SJ 

Mgr Renata Spyrka-Chlipała  
 

 
 

 
Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji: 

 
Kraków, dnia 18.05.2012.     

(miejscowość, data)  (podpis koordynatora przedmiotu)  (podpis dziekana) 
 

Przyjmuję do realizacji: 
 
 

(data i podpisy wszystkich prowadzących przedmiot w danym roku akademickim) 
 
 

 


