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Wymagania wstępne: 

Wiedza z zakresu pedagogiki ogólnej, znajomość podstawowych pojęć z zakresu teorii kształcenia, 

teorii wychowania, historii myśli i praktyki pedagogicznej. Znajomość głównych nurtów 

współczesnej filozofii i socjologii. Rozumienie zależności między założeniami filozoficznymi, 

prawami socjologicznymi a pedagogiką. Podstawowa wiedza z zakresu psychologii, pozwalająca 

zrozumieć możliwości i granice oddziaływań edukacyjnych. Wiedza z zakresu pedeutologii. 

Rozumienie powiązań między czynnikami zewnętrznymi historycznymi, ideologicznymi, 

geopolitycznymi a rozwojem pedagogiki i pojawianiem się nowych teorii (nurtów) pedagogiki. 

Rozumienie dynamiki zmian i rozwoju światowej oraz polskiej myśli i praktyki edukacyjnej. 

Ogólny opis i cel przedmiotu: 

Współczesne nurty wychowania to przedmiot wprowadzający, orientujący studentów w zakresie 

kierunków i etapów rozwoju pedagogiki naukowej w Polsce i na świecie. Treści realizowane w 

ramach tego przedmiotu pozwalają zrozumieć powiązania pedagogiki z innymi naukami, 

zwłaszcza filozofią, psychologią i socjologią oraz naukami przyrodniczymi. .Przedmiot ten 

uświadamia studiującym pedagogikę, że nie ma i nie może być jednej uniwersalnej teorii 

wychowania. Wielość systemów i kierunków pedagogicznych jest przejawem rozwoju tej nauki, 

ale też źródłem wielu problemów natury teoretycznej i praktycznej. 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, teoriami 

pedagogicznymi, ich zastosowaniem w praktyce edukacyjnej. Ukształtowanie umiejętności 

analizowania i oceny wkładu poszczególnych nurtów oraz kierunków pedagogiki do naukowego 

rozwoju tej dyscypliny 

EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbole EK 

Wiedza:  

Student: 

zdobył wiedzę o rozwoju naukowym pedagogiki; 

zapoznał się z głównymi kierunkami rozwoju myśli i praktyki pedagogicznej. 

poznał podstawowe nurty myśli pedagogicznej, 

poznał kryteria podziału, stosowane przy wyodrębnianiu poszczególnych 

nurtów, 
rozumie różnicę między pojęciem nurt (system) a kierunek pedagogiczny, 

    posiadł wiedzę o założeniach filozoficznych, ( głównie ontologicznych), na 

jakich oparty jest dany system (nurt) pedagogiczny, 

 

 

 

 

K_W03 

K_W12 



rozumie uwarunkowania społeczno-polityczne poszczególnych nurtówo, 

    rozumie, że nie istnieje jedna ,uniwersalna teoria wychowania, że pedagogika 

opiera się na zdobyczach nauk ją wspierających i podlega prawom ich 

rozwoju. 

 

Umiejętności:  

Student potrafi: 
opisać i scharakteryzować główne nurty pedagogiki współczesnej, 

    wskazać źródła filozoficzne poszczególnych nurtów oraz ich kontekst 

społeczno-polityczny, 

 wymienić, opisać i scharakteryzować założenia filozoficzne, psychologiczne, i 

społeczno-polityczne poszczególnych nurtów, 

 zastosować posiadaną wiedzę do rozpoznania cech i założeń poszczególnych 
nurtów i kierunków wychowania, 

 wymienić przedstawicieli głównych nurtów pedagogicznych i kierunków, 
krótko scharakteryzować ich wkład do rozwoju pedagogiki naukowej, 

 dokonać opisu i oceny wpływu dominujących obecnie nurtów wychowania na 
teorię i praktykę edukacyjną, 

 dokonać analizy i charakterystyki pracy szkoły i współczesnego nauczyciela z 

punktu widzenia wpływu dominujących obecnie nurtów pedagogiki. 
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Kompetencje społeczne:  
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Student potrafi: 

 komunikować się w sposób bezkolizyjny, wymieniać poglądy i opinie na 
temat różnych filozofii wychowania, 

  uszanować poglądy opozycjonistów ideowych, odnośnie założeń 
filozoficznych, przyjmujących określony obraz świata i człowieka, jego 

miejsca w świecie, 

 zwerbalizować swoje preferencje aksjologiczno-filozoficzne i oparte na nich 

poglądy pedagogiczne, nie narzucając ich nikomu. 

Metody kształcenia: 

Konwersacja, dyskusja naukowa, metoda poszukująca (problemowa) metody poglądowe, metoda 

projektów, metody podające. 

Formy i kryteria oceniania efektów kształcenia: 

Referaty, prezentacje multimedialne, projekty studenckie, opracowania problemowe 

Treści: 



I. Wprowadzenie do przedmiotu, podstawowe pojęcia: system (prąd pedagogiczny), kierunek 

pedagogiczny. Rozwój naukowy pedagogiki. 

II. Filozoficzne podstawy systemu pedagogicznego 

A. Elementy ontologii 

B. Elementy antropologii filozoficznej 

C. Elementy gnoseologii- człowiek jako podmiot i przedmiot poznania 

III. Ideologia a pedagogika 

A. Pojęcie ideologii 
B. Wybrane przykłady ideologii i jej wpływu na pedagogikę (faszyzm, nacjonalizm, 

liberalizm, marksizm) 

IV. Struktura systemu pedagogicznego i jego analiza według kryteriów systemowych 

A. Istota wychowania 

B. Ideał i cele szczegółowe 

C. Treści nauczania i wychowania 

D. Zasady pedagogiczne danego systemu 

E. Metody nauczania i wychowania danego systemu 

F. Formy organizacji procesu wychowania w danym systemie 

V. Naturalizm pedagogiczny i jego wpływ na współczesne kierunki pedagogiki liberalnej 
VI. Kierunki pedagogiki współczesnej wywiedzione z naturalizmu J. Rousseau. Charakterystyka 

wybranych kierunków. 

VII. Wychowanie genetyczne M. Debesse jako przykład kierunku opartego na założeniach 

naturalistycznych 

VIII. Wychowanie bez porażek Th. Gordona jako przykład współczesnego kierunku wychowania, 

opartego na naturalizmie 

IX. Progresywizm i pragmatyzm pedagogiczny i ich wpływ na kierunki pedagogiki współczesnej. 

Charakterystyka wybranych kierunków progresywizmu, ich przedstawiciele i poglądy. 

X. J. Dewey jako twórca pragmatyzmu pedagogicznego, jego wpływ na współczesną pedagogikę. 

XI. Pedagogika personalistyczna, jej założenia filozoficzne i miejsce we współczesnej pedagogice. 

XII. Pedagogika krytyczna i jej przedstawiciele. I. Ilicz, P. Freire, H.A. Giroux. 

XIII. Pedagogika krytyczna w Polsce i jej reprezentanci (Z. Melosik, T. Szkudlarek, B. Śliwerski 
XIV. Postmodernizm a edukacja. Ogólna charakterystyka postmodernizmu – założenia, przedstawiciele. 

Literatura: 

Podstawowa (3-5 pozycji): 
1. L. Chmaj, Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, Warszawa 1964 

2. M. Debesse, Etapy wychowania, Warszawa 1998 

3. G. Gutek, Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, Gdańsk 2003 

4. M.Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008 

5. Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, Kraków 1995 

6. S. Wołoszyn, Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, Księga I , II. Tom I, 

II,III. 

Uzupełniająca: 

7. S. Hessen, Podstawy pedagogiki, Warszawa 1987 

8. T. Gordon, Wychowanie bez porażek, PAX 1982 

9. J. Korczak, Wybór pism pedagogicznych, Warszawa 1958 I-III 

10. Z. Sareło, Postmodernizm. Wyzwanie dla chrześcijaństwa, Poznań 2005 

11. T. Szkudlarek, Z Melosik, B. Śliwerski, Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, 

Kraków 1995 



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 

 


