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CELE I ZADANIA PRZEDMIOTU: Przekazanie wiedzy z zakresu: filozofii olimpizmu jako fundamentu 

pedagogiki sportowej P.de Coubertina, roli olimpizmu jako teoretycznego źródła sportu nowożytnego, antycznych 
wzorców obecnych w nowożytnych igrzyskach olimpijskich, genezy i rozwoju ruchu olimpijskiego, struktury 
organizacyjnej MKOL, zagrożeń współczesnego sportu olimpijskiego. 

 
 
TEMATYKA WYKŁADÓW: 

 Podstawowe pojęcia filozofii olimpizmu. 
 Pierre de Coubertin życie i dzieło. 
 Olimpizm jako teoretyczne źródło współczesnego sportu. Powstanie MKOL. 
 Kongres Założycielski MKOL (zasady obowiązujące w ruchu olimpijskim: prawo organizacji, cykl 

czteroletni, amatorstwo, płeć). 
 Pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie - Ateny 1896r. 
 Próby przywrócenia igrzysk przed 1896r.: XVI-XVII w.- Anglia, purytanie. Robert Dover (1636r.) . 1859-

1889r. - Grecja igrzyska panhelleńskie , 1850r. - Much Wenlock  (Anglia),  Stowarzyszenie Olimpijskie 
 Ruch  olimpijski  a  kultura.  Olimpijskie  konkursy  literatury  i  sztuki   (1912-1952), 1948 zniesienie przez 

MKOL konkursów literatury i sztuki.1948-1968   w Polsce kontynuacja, od 1969r. Wawrzyny Olimpijskie, 
program kulturalny igrzysk., olimpijskie muzea i centra naukowe. 

 Rozwój instytucji igrzysk olimpijskich do II wojny światowej między Atenami (1896r.) a Berlinem  
(1936r.). 

 Igrzyska olimpijskie po II wojnie światowej (Londyn 1948 Londyn 2012). 
 Amatorstwo i zawodowstwo w sporcie olimpijskim (ewolucja formuły amatorstwa) 
 Struktura i funkcjonowanie MKOL(status prawny, siedziba) 
 Edukacja olimpijska na świecie i w Polsce (cele, instytucje). Działalność MAOL  

i NAOL. 
 
TEMATYKA ĆWICZEŃ: 

 Pierre de Coubertin jako twórca nowoczesnego  olimpizmu 
 Symbole Olimpijskie i Maskotki Olimpijskie - historia i znaczenie 
 Polityka a sport olimpijski 
 Doping a sport olimpijski 
 Zagrożenia współczesnego sportu olimpijskiego (komercjalizacja,  merkantylizacja, 
 gigantyzm) 
 Media a sport olimpijski 
 Edukacja olimpijska - przykłady edukacji olimpijskiej w Europie 
 Edukacja olimpijska - metodyka organizacji konkursów (plastycznych, z wiedzy 
 olimpiźmie, konkursy sportowe) dotyczących olimpizmu dla poszczególnych grup wiekowych. 
 Scenariusze lekcji dotyczących olimpizmu - poprawne tworzenie i scenariuszy 
 i przeprowadzenie lekcji 
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