
                                                                                                                                                             Załącznik nr 4 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Wychowanie obywatelskie 

Nazwa w języku angielskim:   Civic education 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   obszar nauk społecznych 

Jednostka realizująca:   Instytut Edukacji 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   I 

Semestr:  II 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Małgorzata Wiśniewska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Małgorzata Wiśniewska 

Założenia i cele przedmiotu: 

 Przekazanie wiedzy z zakresu wychowania 
obywatelskiego oraz jego przedmiotowych i 
metodologicznych powiązaniach z innymi 
dyscyplinami nauk oraz działalnością 
edukacyjną, wychowawczą, opiekuńczą i 
pomocową. Nabycie umiejętności 
prezentowania własnych pomysłów, 
diagnozowania i projektowania działań 
praktycznych związanych z realizacją 
działalności w zakresie kształtowania 
społeczeństwa obywatelskiego. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich 
miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk 

S1A_W01 

W_05 

ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako 
podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich 
funkcjonowania, a także działającym w społeczeństwie 
obywatelskim 

S1A_W05 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_08 

posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych- 
potrafi, obserwować, wyszukiwać oraz przetwarzać informacje na 
temat zjawisk społecznych związanych z problematyką wychowania 
obywatelskiego 

S1A_U08 

U_07 

analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów 
i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia - projektuje 
działania praktyczne związane z realizacją działalności zakresie 
kształtowania społeczeństwa obywatelskiego 

S1A_U07 



 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, 
rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny. 

S2A_K06 

Forma i typy zajęć:  Wykład 30 godz. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

 

Treści modułu kształcenia: 

 

Pedagogika inkluzyjna: 

1. Zapoznanie studentów z sylabusem, zaprezentowanie oczekiwanych efektów kształcenia 
oraz sposobów ich weryfikacji. Wskazanie na kryteria zaliczenia przedmiotu. 

2. Zakres pojęć: wychowanie obywatelskie, patriotyzm, obywatel, społeczeństwo 
obywatelskie. 

3. Etiologia wychowania obywatelskiego. Pierwsze rozważania o wychowaniu obywatelskim i 
patriotycznym.  

4. Ideały wychowawcze II Rzeczypospolitej. 

5. Polskie organizacje młodzieżowe, społeczne i proobronne na rzecz wychowania 
obywatelskiego. 

6. Globalizacja i regionalizm w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego.  

7. Edukacja kulturowa i międzykulturowa w społeczeństwie obywatelskim. 

8. Polityka bezpieczeństwa obywateli. 

9. Prawa i obowiązki obywatela. 

10. Programy wspierania działań obywatelskich w Europie. 

11.  Aktywizacja środowiska lokalnego. 

12. Edukacja obywatelska jako forma integracji społecznej. 

13. Wybrane problemy współczesnej edukacji obywatelskiej, 

14.  Podsumowanie zajęć. Wnioski, uwagi spostrzeżenia. 

Literatura podstawowa: 

1. Czy z Polski możemy być dumni?, Jerzy Pilikowski, Katarzyna Pawłowska, Alicja 
Grzegorczyk. – Kraków, Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon, 2007 

2. Ile ojczyzn? Ile patriotyzmów?,  red. Michał Syska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy 
Książka i Prasa, 2007 

3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 
4. Russocki Stanisław, Kuczyński Stefan K., Willaume Juliusz – Godło, barwy i hymn 

Rzeczypospolitej. Zarys dziejów, Warszawa 1978 
5. Wiśniewska M. Związek Strzelecki 1910-1939, Warszawa 2010;  
6. Wyszczelski L., Wiśniewska M.(red.) Wychowanie obronne w Polsce, Siedlce 2007 
7. Wiśniewska M., Przygotowanie obronne kobiet w Polsce w latach 1921-1939, Toruń 2007 
8. Znamierowski Alfred – Insygnia, symbole i herby polskie, Warszawa 2003 

 

 

Literatura dodatkowa: 

1. Sikorski Janusz (red), Polskie tradycje wojskowe, Warszawa 1990, t. 1. 
2. Radziewicz J., M. Mirgos, O samorządności uczniów w procesie wychowania szkolnego, 



Warszawa 1988 
3.  Sowisło M., Funkcje samorządu uczniowskiego – założenia i rzeczywistość, Kraków 1996 
4. Szkoły dialogu, wybór artykułów z miesięcznika „Edukacja i Dialog” z lat 1990-1993, 

Warszawa 1994  
5. Wiśniewska M., Wyszczelski L., Bezpieczeństwo narodowe Polski w latach 1918-1939, 

Toruń 2009 
6. Wizja polskiego patriotyzmu / [red. Mariusz Malinowski]. - Warszawa : Centralny Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli, cop. 2008 

Artykuły z czasopism 

1. Edukacja regionalna - w kręgu pojęć ojczyzny, patriotyzmu, tożsamości / Anna Bargielska.// 
Drama. - 2006, nr 50, s. 6-16   2. 2. Edukacja regionalna jako element edukacji patriotycznej / 
Katarzyna Ziołowicz.// Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 1, s. 42-51 
3.  Elementarz patriotyzmu / F. Froissart.// Przegląd Oświatowy. - 2006, nr 15, s. 13  
4. Inscenizacje : 40 scenariuszy przedstawień przedszkolnych i szkolnych na cały rok / Hanna 
Warchałowska.  
5. Jak kształtować patriotyzm? / Ewa Wiercińska-Banaszczyk, Piotr Janicki.// Dyrektor Szkoły. - 
2008, nr 6, s. 24-25   

 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody: wykład konwersatoryjny, pokaz, metoda problemowa 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty z obszaru umiejętności będą weryfikowane za pomocą rozwiązania zadań problemowych 
sprawdzających umiejętność rozumienia, analizowania zjawisk społecznych oraz rozwiązywania 
napotkanych problemów. Efekty z wiedzy będą weryfikowane za pomocą wypowiedzi ustnych i 
pisemnych. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Podstawą uzyskania zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie łącznie za wszystkie zadnia oraz 

wypowiedzi, co najmniej 51% punktów. 

Sumę uzyskanych przez studenta punktów przelicza się na oceny następująco: 

%  punktów 0-50% 51% 61% 71% 81% 91% 

Ocena  2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Poprawa dla studentów, którzy nie uzyskali łącznie co najmniej 51% -  zaliczenie ustne 
obejmujące treści przedmiotu. . Student losuje trzy zagadnienia. Omówienie każdego z tych 
zagadnień oceniane jest przy zastosowaniu skali ocen: 2; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0. Ocenę końcową 
stanowi średnia trzech ocen. 

Bilans punktów ECTS*: 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład 30 godz. 
Konsultacje 7,5 godz. 
Zaliczenie przedmiotu 2,5 godz. 
Studia nad literaturą przedmiotu 25 godzin 
Przygotowanie do zaliczenia 13 godz. 
Łącznie 75 godz.  
3 pkt. ECTS 

Wykład 18 godz. 
Konsultacje 7,5 godz. 
Zaliczenie przedmiotu 4,5 godz. 
Studia nad literaturą przedmiotu 25 godzin 
Przygotowanie do zaliczenia 20 
Łącznie 75 godz.  
3 pkt. ECTS 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 



 

 


