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CELE I ZADANIA PRZEDMIOTU: Podstawowym celem jest przekazanie treści uogólniających 
dotychczasową wiedzę studentów z zakresu pedagogiki oraz ukazanie jej użyteczności w profesjonalnej 
działalności nauczyciela wychowania fizycznego, a także zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami 
współczesnych orientacji reprezentowanych w szeroko rozumianych naukach o wychowaniu. Ponadto 
ukazanie związków zachodzących pomiędzy naukami pedagogicznymi a naukami o kulturze fizycznej. 

 
TEMATYKA WYKŁADÓW: 

1. Pedagogika kultury fizycznej jako subdyscyplina pedagogiczna ( cele i zadania, miejsce wśród 
innych dziedzin pedagogicznych, jej związki z innymi naukami) 

2. Kultura fizyczna jako element rzeczywistości kulturowej współczesnego człowieka (związki 
kultury fizycznej z kulturą masową) 

3. Zjawisko gry i jej pedagogiczny wymiar, sens gry sportowej. 
4. Sport i wychowanie: wartości i wychowawcza rola sportu, wzory osobowe współczesnego 

sportu. 
5. Etyczny wymiar sportu (reguły jako regulator ludzkich zachowań , zasada fair play i jej 

znaczenie w kształtowaniu postaw moralnych dzieci i młodzieży). 
6. Trener i jego rola w kształtowaniu środowiska wychowawczego klubu sportowego. 
7. Wychowanie do odbioru widowiska sportowego, zagrożenia współczesnego sportu 

(komercjalizacja, merkantylizacja, doping, agresja). 
8. P.de Coubertin i jego pedagogika sportowa (edukacyjne wartości olimpizmu, edukacja 

olimpijska) 
9. Prof. Henryk Jordan – krakowski przedstawiciel  idei „nowego wychowania” 
10. Wychowanie do rekreacji (sport, rekreacja i turystyka jako znaczące czynniki wychowania w 

czasie wolnym dzieci i młodzieży). 
11. Czas wolny i jego znaczenie w życiu człowieka, wychowanie do aktywnego spędzania czasu 

wolnego (znaczenie podstawowych środowisk wychowawczych w kształtowaniu 
prosportowych i prozdrowotnych postaw dzieci i młodzieży ). 

12. Nauczyciel wychowania fizycznego przewodnikiem po wartościach kultury fizycznej. 
 
TEMATYKA ĆWICZEŃ: 

1. Edukacja olimpijska i jej rola kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży.  
2. Pedagogika olimpijska i jej wymiar teleologiczny i technologiczny 
3. Kompetencje nauczyciela wychowania  fizycznego: prakseologiczne, komunikacyjne, 

współdziałania, kreatywne, informatyczne, moralne 
4. Zasady fair play jako element sprawności moralnych i kultury osobistej podmiotów 

kultury fizycznej  
5. Ocena indywidualnego projektu rozwoju zawodowego nauczyciela wychowania 

fizycznego  
6. Stratyfikacja dziedzin wychowania fizycznego 
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