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Forma studiów

studia niestacjonarne

-

Profil studiów

praktyczny

dr Anna Krajewska

Cykl kształcenia

Nabór 2020

Nazwa przedmiotu

Historia myśli pedagogicznej

Kierunek studiów
Zakres studiów
Prowadzący przedmiot
Dane kontaktowe dla studentów

anna.krajewska@wsge.edu.pl

E-mail

Semestr

Telefon

Forma prowadzenia zajęć

inne I

LIC

(seminarium dyplomowe / konwersatorium / warsztaty
/ laboratoria/ zajęcia projektowe)

(!) Proszę pamiętać o dostosowaniu formy zajęć do
możliwości uzyskania i weryfikacji założonych efektów
uczenia się.
(!) Proszę wybrać odpowiednie przez wstawienie znaku "X"
w kolumnie obok.

wykład

……………………………….

ćwiczenia

(wpisać jakie)

X

E

Wymagania wstępne

ZO

X
Brak wymagań wstępnych

II. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów uczenia się w godzinach oraz
punktach ECTS
(!) Jeden punkt ECTS odpowiada efektom uczenia się, których uzyskanie wymaga od studenta 25 lub 30 (praktyka zawodowa) godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta
obejmuje zajęcia organizowane przez uczelnię, zgodnie z planem studiów, oraz jego indywidualną pracę.

Wykład

Forma zajęć

Sposób realizacji

Czynności

z bezpośrednim udziałem
nauczyciela akademickiego i
studentów („na sali”)

bez bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego i
studentów

Liczba godzin
6

indywidualna
praca studenta

przygotowanie do zajęć

10

czytanie wskazanej literatury

20

napisanie referatu / eseju

0

przygotowanie do zaliczenia / egzaminu

19

inne …

Ćwiczenia

e-learning

12

z bezpośrednim udziałem
nauczyciela akademickiego i
studentów („na sali”)

bez bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego i
studentów

18

indywidualna
praca studenta

przygotowanie do zajęć

10

czytanie wskazanej literatury

10

napisanie referatu / eseju

10

przygotowanie do zaliczenia / egzaminu
inne …

10

e-learning

0

Inne
…

z bezpośrednim udziałem
nauczyciela akademickiego i
studentów („na sali”)

bez bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego i
studentów

0

indywidualna
praca studenta

przygotowanie do zajęć

0

czytanie wskazanej literatury

0

napisanie referatu / eseju

0

przygotowanie do zaliczenia / egzaminu
inne …

0
0
0

e-learning
Sumaryczne obciążenie studenta

125

Punkty ECTS

5

III. Cel przedmiotu i treści programowe

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest: 1. Poznanie głównych kierunków wychowania od starożytności do współczesności.
2. Poznanie myśli pedagogicznej i modeli praktyki edykacyjnej na przestrzeni dziejów
3. Wyposażenie na temat rozwoju refleksji pedagogicznej oraz rozwoju poszczególnych form instytucji oraz placówek oświatowych,
opiekuńczych i wychowawczych
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Treści programowe (szczegółowy program zajęć dydaktycznych)
forma zajęć: WYKŁAD
metody dydaktyczne
(wybrać i wpisać z listy poniżej *)

wykład, wyjaśnienia, technika kształcenia na odległość: e-learning
liczba godzin zajęć

lp.

temat zajęć

zagadnienia

bezpośredni
kontakt
e-learning
(„na sali”)

1.

Wychowanie w starozytnej Grecji

Sparta i Ateny. Wzory osobowe, metody wychowawcze i organizacja procesu wychowania.

1

2.

Wychowanie w starozytnym Rzymie.

Ideał wychowawczy; metody wychowawcze; tradycyjne wychowanie w Rzymie; ksztacenie
umysłowe; organiacja kształcenia.

3.

Średniowiecze a wychowanie.

Przedstawiciele pedagogiki sredniowiecznej. Powstawanie uniwersytetow i rozwoj scholastyki.

1

2

4.

Wychowanie w renesansie.

Wzory osobowe, metody wychowania, mysl pedagogiczna i jej glowni przedstawiciele

1

2

5.

Wychowanie w oświeceniu. Prekursorzy głównych prądów
pedagogicznych.

Filozoficzne przesłanki koncepcji edukacyjnych. Ideał wychowawczy i cele edukacji. Najważniejsze
koncepcje wychowania.

1

2

6.

Edukacja w XIX w.

Wybrani przedstawiciele i ich koncepcje wychowawcze.

1

2

7.

Edukacja XXw . Wybrane kierunki wychowania.

Wychowanie socjalistyczne. Edukacja alternatywna. Antypedagogika.

1

2

metody dydaktyczne
(wybrać i wpisać z listy poniżej *)

1

1

Suma godzin
18
forma zajęć: ĆWICZENIA
prezentacja z wykorzystaniem środków multimedialnych), metoda tekstu przewodniego (analiza i interpretacja tekstów źródłowych),
dyskusja
liczba godzin zajęć

lp.

temat zajęć

zagadnienia

1.

Czytanie i interpretacja tekstow zrodlowych oraz poszukiwanie
odniesien do wspolczesnosci I

Wychowanie wg sofistów i Sokratesa.

3

2.

Czytanie i interpretacja tekstow zrodlowych oraz poszukiwanie
odniesien do wspolczesnosci II

Platońska koncepcja wychowania.

3

3.

Czytanie i interpretacja tekstow zrodlowych oraz poszukiwanie
odniesien do wspolczesnosci III

Koncepcja wychowania wg Arystotelesa.

3

4.

Czytanie i interpretacja tekstow zrodlowych oraz poszukiwanie
odniesien do wspolczesnosci IV

Wychowanie wg Kwintyliana

3

5.

Czytanie i interpretacja tekstow zrodlowych oraz poszukiwanie
Wychowanie humanistyczne - koncepcja Erazma z Rotterdamu. Pedagogika Michaela Montaigne.
odniesien do wspolczesnosci V

6.

Czytanie i interpretacja tekstow zrodlowych oraz poszukiwanie Kształtowanie gentelmena wg Locke'a. Naturalne wychowanie J.J. Rousseau'a, szkoła ludowa J.H.
odniesien do wspolczesnosci VI
Pestalozziego.

Suma godzin

bezpośredni
kontakt
e-learning
(„na sali”)

3
3

18

* Metody podające: wykład, narracja, opis, wyjaśnianie, konsultacja, pokaz.
Metody niepodające: metoda problemowa, metoda problemowa w grupach, dyskusja, dyskusja zaplanowana, debata, dialog, gra dydaktyczna (symulacyjna, sytuacyjna,
inscenizacja), burza mózgów; zajęć praktycznych, projektów (np. metoda laboratoryjna, projekt badawczy, grupowy projekt studencki, indywidualny projekt studencki, prezentacja z
wykorzystaniem środków multimedialnych), tekstu przewodniego (np. analiza i interpretacja tekstów źródłowych lub przepisow prawnych).
Technika kształcenia na odległość: e-learning.
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IV. Efekty uczenia się i ich weryfikacja
KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Symbol efektu kierunkowego

Treść efektu kierunkowego

PED_W01

posiada zaawansowaną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk jej specyfiki wynikającej z interdyscyplinarnego charakteru oraz o jej przedmiotowych i
metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi, zna terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie
pokrewnych dyscyplin naukowych

PED_W04

zna i rozumie różne koncepcje wychowania i edukacji, ich źródła, uwarunkowania, następstwa i konsekwencje wyboru każdej z nich, a także generowane przez nie
trudności i potrafi je zinterpretować na zaawansowanym poziomie

Wiedza

Umiejętności
PED_U02

potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania procesów i
sytuacji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań

PED_U06

potrafi w sposób klarowny i spójny wypowiadać się w mowie i piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych; z wykorzystaniem różnych ujęć
teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin w tym i treści programowych zawartych w przedmiotach zawodowych

PED_U09

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 rozwiązania oraz przewidywać skutki planowanych działań

PED_K01

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej przez siebie wiedzy, jednocześnie uznając jej znaczenie w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, zasięga
opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

PED_K03

jest przekonany 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, w tym wypełnia zobowiązania społeczne współorganizując działania na rzecz środowiska społecznego

Kompetencje społeczne

PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Symbol
efektu
kierunkoweg
o

Symbol efektu
przedmiotowego

Treść efektu przedmiotowego

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się
(wybrać z listy poniżej **)

Wiedza
PED_W01

W1

zna w stopniu zaawansowanym przedmiot i zadania historii wychowania oraz jej miejsce w
systemie nauk pedagogicznych i historycznych

egzamin ustny

PED_W04

W2

student zna w stopniu zaawansowanym dzieje wychowania i mysli pedagogicznej w Polsce
na tle dziejów wychowania i myśli pedagogicznej w Europie, rozumie ich historyczne i
kulturowe uwarunkowania

egzamin ustny

PED_U02

K1

student charakteryzuje główne kierunki i tendencje rozwoju mysli pedagogicznej na
przestrzeni wieków

egzamin ustny, referat

PED_U06

K2

student zna dzieje wychowania i mysli pedagogicznej w Polsce na tle dziejów wychowania i
myśli pedagogicznej w Europie, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania

egzamin ustny, referat

PED_U09

K3

student potrafi interpretować źródła historyczne do dziejów myśli pedagogicznej

egzamin ustny, referat

Umiejętności

Kompetencje społeczne
PED_K01

Docenia znaczenie dziejów myśli pedagogicznej dla poznania i rozumienia tradycji
edukacyjnej, jak i współczesnych zjawisk pedagogicznych

referat, aktywnośc merytoryczna

PED_K03

student czerpie wzorce etyczne z poznanych kierunków i tendencji rozwoju myśli
pedagogicznej i stosuje je w codzinnej pracy

referat, aktywnośc merytoryczna

** egzamin pisemny (pytania otwarte, test, zadanie); egzamin ustny; zaliczenie na ocenę (praca kontrolna, prezentacja, esej, sprawozdanie, referat, materiały pisemne z metody
problemowej, sprawdzian praktyczny (np. projekt, pokaz, inscenizacja, eksperyment, symulacja), badania terenowe, aktywność merytoryczna (sprawozdanie prowadzącego),
zaangażowanie społeczne, obecność na zajęciach)
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V. Forma i warunki zaliczenia
(!) Liczba punktów ECTS nie zależy od uzyskanej oceny, a warunkiem ich przyznania jest spełnienie przez studenta wymagań dotyczących uzyskania zakładanych efektów uczenia się
potwierdzonych zaliczeniem zajęć lub praktyk. Zatem każdy student rozliczający przedmiot, w tym w minimalnym akceptowalnym stopniu (na ocenę 3.0), otrzymuje pełną liczbę
punktów ECTS.
(!) Każdy z efektów przewidzianych programem przedmiotu musi zostać osiągnięty co najmniej na minimalnym poziomie akceptowanym przez osobe prowadząca zajęcia.

WYKŁAD

Oznaczyć (X) wybrane
zgodnie z określonymi

%

x

100

egzamin pisemny
egzamin ustny

zaliczenie na ocenę

Kryteria oceny

pytania otwarte
test
zadanie
praca kontrolna
prezentacja
esej
sprawozdanie
referat
materiały pisemne z metody problemowej
sprawdzian praktyczny (np. projekt, pokaz, inscenizacja,
eksperyment, symulacja)
badania terenowe
aktywność merytoryczna (sprawozdanie prowadzącego)
INNE:
(wpisz jaka)
zaangażowanie społeczne

Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi danego
zadania określonymi przez osobę prowadzącą
zajęcia.
Student otrzymuje ocenę niedostateczną (2,0), gdy
nie wykazuje dostatecznego stopnia osiągnięcia
efektów uczenia się i uzyskuje mniej niż 50% sumy
punktów na egzaminie/zaliczeniu/pracach
kontrolnych

suma:
Oznaczyć (X) wybrane
zgodnie z określonymi
w pkt IV

ĆWICZENIA
praca kontrolna
prezentacja
esej
sprawozdanie
referat
materiały pisemne z metody problemowej
sprawdzian praktyczny (np. projekt, pokaz, inscenizacja, eksperyment, symulacja)
badania terenowe
aktywność merytoryczna (sprawozdanie prowadzącego)
INNE:
(wpisz jaka)
zaangażowanie społeczne
obecność (dozwolone -

100 /100
%

x

60

X

40

Student otrzymuje ocenę dostateczną plus (3,5), gdy
wykazuje większy niż dostateczny, ale mniejszy niż
dobry stopień osiągnięcia efektów uczenia się i
uzyskuje od 60% do 70% sumy punktów na
egzaminie/zaliczeniu/pracach kontrolnych
Student otrzymuje ocenę dobrą (4,0), gdy wykazuje
większy niż dostateczny plus, ale mniejszy niż dobry
plus stopień osiągnięcia efektów uczenia się i uzyskuje
od 70% do 80% sumy punktów na
egzaminie/zaliczeniu/pracach kontrolnych

nieobec.)
suma:
Oznaczyć (X) wybrane
zgodnie z określonymi

INNE:

100 /100
%

praca kontrolna
prezentacja
esej
sprawozdanie
referat
materiały pisemne z metody problemowej
sprawdzian praktyczny (np. projekt, pokaz, inscenizacja, eksperyment, symulacja)
badania terenowe
aktywność merytoryczna (sprawozdanie prowadzącego)
INNE:
(wpisz jaka)
zaangażowanie społeczne
obecność (dozwolone -

Student otrzymuje ocenę dostateczną (3,0), gdy
wykazuje większy niż niedostateczny, ale mniejszy niż
dostateczny plus stopień osiągnięcia efektów uczenia
się i uzyskuje od 50% do 60% sumy punktów na
egzaminie/zaliczeniu/pracach kontrolnych

Student otrzymuje ocenę dobrą plus (4,5), gdy
wykazuje większy niż dobry, ale mniejszy niż bardzo
dobry stopień osiągnięcia efektów uczenia się i
uzyskuje od 80% do 90% sumy punktów na
egzaminie/zaliczeniu/pracach kontrolnych
Student otrzymuje ocenę bardzo dobrą (5,0), gdy
wykazuje większy niż dobry plus stopień osiągnięcia
efektów uczenia się i uzyskuje od 90% do 100% sumy
punktów na egzaminie/zaliczeniu/pracach
kontrolnych

nieobec.)
suma:

0 /100

VI. Zalecana literatura i pomoce naukowe
(!) Dostępność zalecanej literatury należy sprawdzić w bibliotece uczelni.
Literatura podstawowa
Bartnicka K., I. Szybiak, Zarys historii wychowania, Warszawa 2001
Draus J.,R. Terlecki, Historia wychowania, Kraków 2005
1.Miąśo J.(red.), Historia wychowania . Wiek XX, Warszawa 1980
Wołoszyn S., Zródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, t. I-III, Warszawa 1965.
Literatura uzupełniająca
2. Możdżeń S., Zarys historii wychowania cz.I i II, warszawa 1968
3. Kurdybacha L., Historia wychowania t. I i II, Warsdzawa
1. Kot S., Historia wychowania, t.I i II, Warszawa 1996.
Uwagi

(!) pola są wypełniane przez uczelnianego opiekuna sylabusów (proszę nie zmieniać ich zawartości; w przypadku uwag, proszę o kontakt z opiekunem sylabusów)
(!) pola białe wypełnia nauczyciel akademicki odpowiedzialny za opis przedmiotu
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