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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Koncepcje pedagogiczne w dziejach Europy 

Nazwa w języku angielskim:   Pedagogical concepts in the history of Europe 

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):  Drugiego stopnia 

Rok studiów:   I 

Semestr:  II 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Aneta Niewęgłowska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Aneta Niewęgłowska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Przekazanie wiedzy z zakresu źródeł i miejsca 
koncepcji wychowawczych na przestrzeni 
dziejów. Nabycie umiejętności wykorzystania 
znajomości koncepcji pedagogicznych w życiu 
prywatnym i zawodowym. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat wybranych struktur i 
instytucji społecznych lub wybranych kategorii więzi społecznych i o 
ich historycznej ewolucji 

S2A_W09 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych 
zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i 
przydatności stosowanej wiedzy 

S2A_U06 

 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: 

Podstawowe wiadomości z historii z wcześniejszych etapów edukacji 

Treści modułu kształcenia: 



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

Podstawowe pojęcia: pedagogika, system pedagogiczny, system wychowania, itp. 

Koncepcje pedagogiczne w starożytności (na przykładzie przedstawicieli Grecji i Rzymu). 

Średniowieczne modele wychowania. 

Renesansowe koncepcje wychowania człowieka (w Europie Zachodniej i Polsce). 

XVII wieczna koncepcja J. A. Komeńskiego. 

Koncepcje pedagogiczne w czasach oświecenia. 

Poglądy na wychowanie przełomu XVIII i XIX wieku. 

Najważniejsze europejskie koncepcje pedagogiczne XX  wieku. 

Podsumowanie zajęć. Wnioski, spostrzeżenia. 

Literatura podstawowa: 

Możdżeń I. S., Historia wychowania, 1: do 1795, Sandomierz 2006 

Możdżeń I. S., Historia wychowania, 2: 1795-1918, Sandomierz 2006 

Możdżeń S., Historia wychowania 1918-1945, Kielce 2000 

Polska myśl pedagogiczna po 1918 r, red. E. Brodacka-Adamowicz, Siedlce 2001 

Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 2015 

Światowa myśl pedagogiczna XX wieku. Wybrani przedstawiciele, red. E. Brodacka-Adamowicz, 

Siedlce 2008 

Literatura dodatkowa: 

Draus J., Terlecki R., Historia wychowania, t. II, Kraków 2005 

Historia wychowania, red. Ł. Kurdybacha, t. I i II, PWN, Warszawa 1965 

Litak S., Historia wychowania, t. I, Kraków 2004 

Orczyk A., Zarys historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej, Warszawa 2008 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład (z elementami dyskusji) 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty z obszaru wiedzy będą weryfikowane podczas zaliczenia pisemnego obejmującego 
zadania sprawdzające wiadomości nabyte przez studenta oraz stopień zrozumienia zagadnień 
będących przedmiotem wykładu. 

Efekty z obszaru umiejętności i kompetencji będą weryfikowane za pomocą wypowiedzi ustnych 
oraz podczas udziału w dyskusjach na zajęciach. 

 

Forma i warunki zaliczenia: 



Podstawą uzyskania zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie łącznie 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 

 

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 

 

 


