
 
Przedmiot: Pedagogika 
Kierunek: Wychowanie fizyczne 
Studia: 3-letnie studia licencjackie (stacjonarne – 75h i niestacjonarne – 60h) 
Rok: I semestr 1 i  semestr 2 (wykładów –15/15h oraz ćwiczenia 15/30h) 
Prowadzący zajęcia: 
prof.dr hab. Andrzej M. de Tchorzewski – wykłady(stacjonarne) i dr Jan Czechowski (niestacjonarne) 
dr Wiesława Kogut i dr Antoni Rumiński – ćwiczenia(stacjonarne) i dr Jan Czechowski (niestacjonarne) 
1.Cele i zadania kształcenia: Celem nauczania przedmiotu „pedagogika” jest wyposażenie studentów w 
podstawową wiedzę naukową dotyczącą wychowania, socjalizacji i edukacji stanowiących przedmiot jej 
badań i źródło problemów badawczych w aspekcie podstawowych subdyscyplin nauk pedagogicznych, a 
także w elementy wiedzy dotyczące historii myśli pedagogicznej oraz ukazanie współczesnych kierunków i 
koncepcji edukacyjnych w globalizującym się świecie. Do szczegółowych zadań tego przedmiotu należy 
zapoznanie studentów z teorią i organizacją kształcenia, teorią i organizacją wychowania, teorią 
wychowania równoległego i permanentnego i ich współczesnymi funkcjami, a także z elementami wiedzy 
pedeutologicznej oraz z założeniami tych obszarów pedagogiki, które wchodzą do nauk o  kulturze 
fizycznej. Realizacja powyższych zadań przebiegać będzie w ramach wykładów i ćwiczeń 
konwersatoryjnych lub praktycznych. 
2.Literatura obowiązkowa: 
1.Pedagogika.Podręcznik akademicki, t.1, cz.II. t.2, cz.II, i cz.III. pod red. Z. Kwiecińskiego i B. 
Śliwerskiego, W-wa 2004 
Literatura uzupełniająca: 
1.Cz. Kupisiewicz, Dydaktyka ogólna, Warszawa 2000 (wyd. nast.) 
lub 
W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1996 
2.M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008 
lub 
A. Tchorzewski (red.), Współczesne konteksty wychowania, Bydgoszcz 2002  
 3. Literatura do poszczególnych tematów dobrana i wskazana przez osoby prowadzące konwersatoria  
Wykłady 

Rok I semestr zimowy (1) – 15h  
1.Wykład wprowadzający  
2.Wychowanie w epoce wspólnoty pierwotnej i początkach ustroju niewolniczego – 1h  
3.Wychowanie i kształcenie w starożytnej Grecji i Rzymie – 1h  
4.Wychowanie i edukacja stanowa w okresie Średniowiecza –1h  
5.Edukacja humanistyczna w epoce Renesansu i Oświecenia – 1h 
6.Kształcenie i wychowanie w czasach nowożytnych – 1h  
7.Nowe idee wychowania i nurty edukacyjne w XX i XXI wieku –1h  
8.Podstawowe założenia edukacyjne w państwach Unii Europejskiej – 1h  
9.Kreatorzy i realizatorzy współczesnych reform edukacyjnych – 1h  
10.Wychowanie wobec wyzwań, problemów i niektórych zagrożeń globalizującego się świata-1h 
11..Edukacja równoległa i ustawiczna jako warunek rozwoju współczesnego człowieka – 1h  
12.Struktura współczesnych nauk pedagogicznych – 1h  
13.Bliskoznaczność pojęć: wychowanie – socjalizacja – edukacja – 1h  
14.Struktura teorii wychowania jako subdyscypliny nauk pedagogicznych i jej funkcje – 1h  
15.Podstawowe prawidłowości procesu wychowania – 1h   
 
Ćwiczenia konwersatoryjne  
Rok I semestr zimowy (I) – 15h  
1.Współczesna szkoła jako instytucja społeczna i edukacyjna oraz jej polityczne uwarunkowania jej 
funkcjonowania –1h  
2.Praca szkoły i nauczyciela w świetle prawa oświatowego –1h  
3.Współpraca szkoły z rodzicami i pozaszkolnymi instytucjami, organizacjami itp. – 1h  
4.Rola współczesnych mediów w edukacyjnym rozwoju dzieci i młodzieży – 1h 
5.Kultura popularna  w aspekcie pedagogicznym –1h 
6.Podkultury młodzieżowe jako źródło rozwoju i zagrożeń –1h  
7.Grupa rówieśnicza i jej znaczenie w wychowaniu dorastających –1h  
8.Klasa szkolna jako szczególny typ grupy rówieśniczej –1h  
9.Formalizm dydaktyczny J.F. Herbarta – 1h  
10.Progresywistyczny system dydaktyczny J.Dewey’a – 1h  
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11.System kształcenia w koncepcji R. Steinera (szkoła waldorfska) –1h  
12.Nowoczesna szkoła francuska C. Freineta – 1h  
13.Współczesne paradygmaty odnoszące się do szkoły i jej procesów dydaktyczno-wychowawczych (np. 
scholizm, symultanizm, metodyzm, holizm, kolektywizm itp.) – 1h  
14.Wychowanie fizyczne w alternatywnych koncepcjach edukacyjnych –1h  
15.Kolokwium zaliczeniowe   
 
Wykłady 
Rok I semestr letni (2) – 15h  
1.Proces wychowania w aspekcie teleologicznym (ideał, cele, zadania, treści) – 1h  
2.Proces wychowania w aspekcie technologicznym (zasady, formy, metody, środki) – 1h  
3.Stratyfikacja współczesnych dziedzin wychowania – 1h 
4.Wychowanie zdrowotne jako kategoria nauk pedagogicznych –1h 
5.Wprowadzenie do teorii wychowania w rodzinie – 2h  
6.Wprowadzenie do teorii wychowania patriotycznego – 2h  
7.Samowychowanie, jego struktura i prawidłowości –1h  
8.Nieprawidłowości procesu wychowania: pseudowychowanie i dewiacje wychowawcze – 1h  
9.Dialog jako zasada, postawa i metoda wychowania – 1h  
10.Nauczyciel wychowania fizycznego jako refleksyjny profesjonalista –1h   
11.Sprawności moralne nauczyciela wychowania fizycznego – 1h  
12.Wypalenie zawodowe nauczyciela. Przyczyny i środki zaradcze –1h 
13.Repetytorium –1h 
 
 
 
Ćwiczenia konwersatoryjne 
Rok I semestr letni (II) - 30h   
1.Dydaktyka – teoria nauczania i uczenia się oraz jej struktura – 2h  
2.Struktura procesu kształcenia wielostronnego i jego różne odmiany/typy – 2h  
3.Materialne i organizacyjne warunki nauczania i uczenia się w klasie szkolnej – 2h  
4.Cele nauczania/edukacyjne i ich operacjonalizacja – 2h  
5.Programy naucznia/treści nauczania, ich struktura, dobór i modyfikacja –2h  
6.Formy nauczania i ich rodzaje ( np.: lekcja, praca domowa ucznia, wycieczka szkolna, praca zbiorowa 
(frontalna) uczniów, praca grupowa uczniów, praca jednostkowa (indywidualna) ucznia, praca z uczniem 
zdolnym, praca z uczniem przewlekle chorym) –  2h  
7.Zasady nauczania jako teoretyczne dyrektywy kierowania procesem dydaktycznym – 2h  
8.Metody nauczania, ich funkcje i klasyfikacja – 2h  
9.Środki dydaktyczne – funkcje, klasyfikacja, rodzaje, stosowanie – 2h  
10.Projektowanie działań dydaktycznych – 2h  
11.Powodzenia i niepowodzenia dydaktyczne – 2h  
12.Diagnozowanie i ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów –2h  
13.Badanie i modyfikowanie czynników wyznaczających rezultaty pracy szkoły –2h  
14.Instytucje diagnozowania osiągnięć i terapii uczniów (np. poradnie psychologiczno-pedagogiczne) –2h  
15.Kolokwium zaliczeniowe – 2h  
 
Warunki zaliczenia konwersatorium : 
1.Aktywne uczestnictwo w zajęciach, które mają charakter obligatoryjny  
2.Uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń, która stanowi podstawę przystąpienia do egzaminu  
 
Egzamin: 
1.Znajomość tematyki realizowanej na ćwiczeniach konwersatoryjnych i wykładach 
2.Znajomość literatury obowiązkowej i uzupełniającej  
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