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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.Wprowadzenie do przedmiotu. Treść i zakres podstawowej aparatury pojęciowej pedagogiki  - 1h 
2.Miejsce i rola nauk pedagogicznych w kulturze fizycznej i w naukach o kulturze fizycznej – 1h 
3.Podstawowe wartości stanowiące fundament nauk o kulturze fizycznej oraz edukacji zdrowotnej i 
edukacji olimpijskiej -1h 
4.Pedagogika społeczna i jej stratyfikacja: pedagogika zdrowia, pedagogika czasu wolnego, pedagogika 
turystyki - 1h 
5.Wielopłaszczyznowa odpowiedzialność nauczyciela wychowania fizycznego -2h 
6.Obowiązki moralne i powinności etyczne nauczyciela wychowania fizycznego -2h 
7.Podstawowe sprawności (cechy, cnoty) moralne nauczyciela  wychowania fizycznego –1h 
8-12.Cztery podstawowe zasady etyczno-deontologiczne nauczyciela wychowania fizycznego –4h  
13.Wypalenie zawodowe nauczyciela. Przyczyny i środki zaradcze -1h 
14.Podsumowanie treści zajęć -1h  
 
TEMATYKA ĆWICZEŃ:  
1-2.Organizacja zajęć w semestrze oraz sprawdzian wiedzy z zakresu pedagogiki -2h 
3-4.Rola piśmiennictwa w doskonaleniu zawodowym nauczycieli wychowania fizycznego (prezentacja); 
Każdy student przygotowuje pisemnie streszczenie jednego artykułu zamieszczonego w dostępnym 
czasopiśmie specjalistycznym -2h  
5-6.Udział środowiska lokalnego w rozwijaniu aktywności fizycznej społeczeństwa (trzy prezentacje); 
Każdy student opracowuje pisemnie szczegółowy program i plan organizacyjny wybranej przez siebie 
imprezy sportowej, rekreacyjnej lub turystycznej przeprowadzonej w dowolnym środowisku lokalnym -
2h 
7-8.Uczeń „sprawny inaczej” a problem jego aktywności ruchowej (prezentacja) -2h  
9-10.Wychowanie fizyczne a wychowanie moralne (prezentacja) -2h 
11-12.Wychowanie fizyczne a wychowanie estetyczne (prezentacja) – 2h 
13-14.Kolokwium pisemne-sprawdzające -2h 
15.Podsumowanie zajęć dydaktycznych 
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