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Nazwa przedmiotu: 

 

Pedagogika porównawcza 

Forma 

zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną 

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba godzin ECTS 

stacjonarne      

niestacjonarne II 3 Wykład + ćwiczenia 9+9 2 

Realizatorzy: mgr Lila Rosiak 
 

Wymagania wstępne: 

Podstawy wiedzy z pedagogiki ogólnej, systemów pedagogicznych i historii wychowania 

Ogólny opis i cel przedmiotu: 

Pedagogika porównawcza zajmuje się opisywaniem, systematyzowaniem i porównywaniem 

systemów oświatowych w Polsce i na świecie. Systemy wychowawcze i ich sposoby 

zarządzania , organizacji analizowane są w szerszym kontekście kulturowo- społecznym , 

ekonomicznym i politycznym, co daje możliwość całościowego spojrzenia na oświatę i jej 

funkcjonowanie w danym kraju. Pedagogika porównawcza wskazuje na możliwości korzystania 

z doświadczeń innych krajów dotyczących problemów funkcjonowania instytucji i systemów 

wychowawczych w reformowaniu oświaty 

EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbole EK 

Wiedza:  
 

K_W03 

K_W08 

 

K_W14 

   Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach 

rozwoju pedagogiki , jej nurtach i systemach pedagogicznych, rozumie 
ich historyczne i kulturowe uwarunkowania. 

   Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych 
oraz zachodzących miedzy nimi relacjach istotnych z punktu widzenia 

procesów edukacyjnych 

   Ma uporządkowaną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji: 

zna wybrane systemy edukacyjne innych krajów 

Umiejętności:  
 

K_U01 

K_U04 

Posiada pogłębione umiejętności wyszukiwania i przetwarzania 
informacji na temat zjawisk społecznych , przy użyciu różnych źródeł 

oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych. 

   Potrafi w sposób jasny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na 
piśmie, posiada umiejętności konstruowania ustnych i pisemnych 
uzasadnień na 

tematy dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem 

różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki , 

jak i innych dyscyplin naukowych 

Kompetencje społeczne:  

K_K08 Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa 

kulturowego regionu , kraju ,Europy i świata 

 



Metody kształcenia: 

Wykład konwersatoryjny , dyskusja, ćwiczenia- 
przygotowanie prac multimedialnych na zadany temat. 

Formy sprawdzania efektów kształcenia: 

Wykład: obecność na zajęciach i aktywność podczas wykładów konwersatoryjnych. 
Ćwiczenia: Ocena z zaprezentowanej pracy multimedialnie. Efekty kształcenia dotyczące wiedzy 

będą ocenione z przygotowanej treści pracy . Ocenie podlega właściwy dobór 

materiałów , ich prawidłowa analiza , synteza i wnioski końcowe. Efekty kształcenia dotyczące 

kompetencji społecznych obejmą umiejętność komunikacji , współdziałania i wyznaczania zadań 

do realizacji w grupie. Po ukończeniu zadania studenci mają pogłębioną świadomość na temat 

swojej wiedzy, predyspozycji do określonych form pracy ( w grupie , czy indywidualnie). 

Wykazują się umiejętnością wystąpień publicznych i uczą się jak najlepszego wykorzystania 

zaprezentowanego materiału w praktyce edukacyjnej. Efekty kształcenia dotyczące wiedzy , 

umiejętności i kompetencji społecznych będą oceniane przede wszystkim na podstawie 

przygotowanej pracy ocenianej wg skali szkolnej , aktywności na zajęciach oraz 

obecności. 

Treści: 

Wykład: 

1.Pedagogika porównawcza – istota , przedmiot cele , podstawowe pojęcia, znaczenie. 

2.Pedagogika w Polsce. Geneza i rozwój. 

3. Międzynarodowe organizacje oświatowe. Cele , funkcje , podejmowane działania. 

4. Realizacja programów Unii Europejskiej w praktyce oświatowej 

5. Nowe kierunki w pedagogice 

Ćwiczenia: 

1.System oświatowy w Polsce 

2.System oświatowy w Niemczech. 

3. System oświatowy we Francji 

5. System oświatowy w Japonii. 

6.System oświatowy w Hiszpanii. 

7. System oświatowy w Holandii. 

8. System oświatowy w Anglii 

Literatura: 

Podstawowa (3-5 pozycji):                                                                                                                   
1. Pachociński R, Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki, „Żak’’, Warszawa 

2007 

        2.  Potulicka D i In. Systemy edukacji w krajach europejskich, Kraków 2012 

 3.Nowakowska-Siuta R. Pedagogika porównawcza, Kraków 2014   

 4.Leppert R , Edukacja w świecie współczesnym. Wybór tekstów z pedagogiki 

porównawczej, „ Impuls’’, Kraków 2000. 

Uzupełniająca: 

1. Świętochowska U, Systemy edukacyjne cywilizacji przełomu XX i XXI wieku, Wyd. 

Adam Marszałek, Toruń 2000 

2. Borczyk J ( red) Dylematy komparatystyki pedagogicznej, ‘’Impuls’’, Kraków 1998 

3. Pachociński R, Óświata XX wieku . Kierunki przeobrażeń, IBE, Warszawa 1999. 
4. Rabczuk W, Polityka edukacyjna Unii Europejskiej. Nowe konteksty, „Comandor”, 

Warszawa 2007. 

5. Śliwerski B, Jak zmieniać szkołę? Studia z polityki oświatowej i pedagogiki 

porównawczej, Wyd. 2, „Impuls ‘’, Kraków, 2008. 

6. Eurydyce – publikacje internetowe o edukacji w Europie 



System naliczania punktów ECTS – wskaźniki 

We wszystkich zajęciach uwzględnić należy dwa obszary: 
- Liczbę godzin zajęć dydaktycznych 

oraz 

- Pracę własną studenta, dla której przyjęto następujące wskaźniki: 

   przy wykładach: 1 x liczba godzin tych zajęć jako praca własna studenta pozwalająca 
przeciętnemu studentowi przygotować się do zajęć oraz do zaliczenia danego przedmiotu 

   przy ćwiczeniach audytoryjnych, metodycznych, laboratoryjnych, projektowych: 
1- 3 x liczba godzin tych zajęć jako praca własna studenta pozwalająca przeciętnemu 

studentowi przygotować się do zajęć oraz do zaliczenia ćwiczeń 

   przy konwersatoriach: 3 x liczba godzin tych zajęć jako praca własna studenta 

pozwalająca przeciętnemu studentowi przygotować się do zajęć oraz do zaliczenia 
konwersatorium 

   przy seminariach: 4 x liczba godzin tych zajęć jako praca własna studenta pozwalająca 
przeciętnemu studentowi przygotować pracę dyplomową oraz zaliczyć seminarium 

   przy praktykach: 1 x liczba godzin praktyki jako przygotowanie przeciętnego 
studenta do realizacji i zaliczenia praktyk 

 

 

Bilans nakładu pracy studenta i przyznanych punktów ECTS:  

 

 

 

Rodzaje aktywności 

KONTAKTOWE -

wymagające 

bezpośredniego 

udziału nauczycieli 

akademickich 

Nakład pracy studenta w godz. 

Studia stac. Studia nstac. 

wykład 
tak  9 

 Ćwiczenia 
tak  9 

Konsultacje  teoretyczne 
   

Konsultacje praktyczne 
   

   Samodzielne studiowanie tematyki 

wykładow i ćwiczeń 
praca własna  27 

                                                            


