
1 

 

Akademia Katolicka w Warszawie - Collegium Joanneum 

Instytut Sztuki Sakralnej 
Sylabus przedmiotowy 

 

Kierunek studiów Edukacja muzyczna z muzyką kościelną 

Forma studiów Stacjonarne 

Stopień studiów I stopień 

Profil kształcenia praktyczny 

Koordynator  

przedmiotu 

prof. dr hab. Z. Konaszkiewicz 

Prowadzący zajęcia prof. dr hab. Z. Konaszkiewicz 

 

1. Przedmiot 

Nazwa przedmiotu  

w języku polskim 

Pedagogika 

Nazwa przedmiotu 

w języku angielskim 

Pedagogy 

Język wykładowy polski 

Status przedmiotu Specjalnościowy 

Kod przedmiotu  

Rok i semestr Rok 1 i 2, semstr 1-3 

 

 

2. Forma i miejsce zajęć, liczba godzin i punktów ECTS w planie studiów  

 

Wykład Ćwiczenia Konwersatorium Praktyka Punkty ECTS Miejsce zajęć 

90    5 Sala dykatyczna 

 

3. Cele przedmiotu 
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1. Celem pedagogiki na specjalizacji nauczycielskiej jest wprowadzenie studenta w podstawowe za-

gadnienia teorii edukacji (problemy współczesnego wychowania, nowoczesnej dydaktyki); zapew-

nienie możliwości aktywnego poznawania praktyki wykorzystując metody pośrednie (np. symula-

cje, modelowe opisy zdarzeń); kształtowanie umiejętności refleksji i badania własnej praktyki 

edukacyjnej; kształtowanie umiejętności działaniowych w obszarze klasy szkolnej, współpracy z 

rodzicami oraz szerszym środowiskiem szkolnym 

 

4. Wymagania wstępne 

1. brak 

 

5. Przedmiotowe efekty uczenia  

Kod efektu 

uczenia się 

przedmiotu 

Efekty uczenia się dla zajęć: Kod efektu ucze-

nia się kierunku 

Wiedza (W) 

Wiedza – W1 struktury i funkcji systemu edukacji − celów, podstaw prawnych, or-
ganizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych 
i ogólnych) podmiotów działalności pedagogicznej (dzieci, uczniów, 
rodziców i nauczycieli) i partnerów szkolnej edukacji 

K_W03, K_W04 

W2 posiada wiedzę na temat procesów komunikowania interpersonal-
nego i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej (dydaktycz-
nej, wychowawczej i opiekuńczej), oraz ich prawidłowości i zakłóceń 

K_W09 

   

Umiejętności (U) 

Umiejętności 

– U1 

potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psy-

chologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowa-

nia, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz do-

bierania strategii realizowania działań praktycznych w przedszkolu i 

szkole; 

K_U01, K_U10, 

K_U13 

U2 potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i me-

tody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań 

pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) 

oraz wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej 

K_U01, K_U10, 

K_U13 
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U3 potrafi pracować z uczniami, indywidualizować zadania i dostoso-

wywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów (w tym 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz zmian za-

chodzących w świecie i w nauce. 

K_U01, K_U10, 

K_U13 

Kompetencje społeczne (K) 

Kompetencje 

– K1 

odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wy-
konuje działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opie-
kuńcze). 

K_K05 

   

 

6. Treści kształcenia 

Opis treści  

Wychowanie w świetle koncepcji psychologicznych i pedagogicznych. Wychowanie według koncepcji 

behawiorystycznej, humanistycznej i psychospołecznej. Wychowanie w koncepcjach pedagogicznych. 

Wychowanie a rozwój. Funkcje wychowania. Proces wychowania, jego struktura, właściwości, dyna-

mika. Przymus i swoboda w wychowaniu. Wychowanie jako urabianie i jako wspomaganie rozwoju. 

Wychowanie adaptacyjne i emancypacyjne. Wychowanie a manipulacja. Podmiotowość w wychowa-

niu. Podstawowe środowiska wychowawcze: rodzina, grupa rówieśnicza, szkoła. Style i postawy wy-

chowawcze. Konteksty wychowania. Źródła i przejawy kryzysu współczesnego wychowania. Szkoła 

jako instytucja wychowawcza. Środowisko społeczne klasy i szkoły. Autokratyzm i demokracja w 

szkole. Proces i wzorce komunikowania się na terenie szkoły. Ukryty program szkoły. Postawy nauczy-

cieli i uczniów. Kształtowanie i zmiana postaw. Praca z grupą rówieśniczą. Tworzenie klimatu wycho-

wawczego w klasie i w szkole. Plan pracy wychowawczej. Metody wychowawcze i ich skuteczność.  

Umiejętności wychowawcze. Trudności wychowawcze. Konflikty w klasie i w rodzinie. Błędy wycho-

wawcze. Granice i mierniki oddziaływań wychowawczych. Kryzys szkoły. Pozaszkolne instytucje wycho-

wawcze i resocjalizacyjne. Współpraca rodziny i szkoły. Zawód nauczyciela. Role zawodowe nauczy-

ciela. Wzór osobowy, postawa i kunszt nauczycielski. Powinności nauczyciela i rozwój profesjonalny. 

Program wewnętrzny nauczyciela. Przygotowanie zawodowe nauczyciela. Wiedza prywatna, potoczna 

a wiedza naukowa nauczyciela. Etyka nauczycielska. Odpowiedzialność prawna opiekuna, nauczyciela, 

doskonalenie zawodowe jako warunki awansu zawodowego. Uczenie się przez całe życie nauczycieli. 

Wypalenie zawodowe nauczycieli − przyczyny, symptomy, strategie zaradcze. Choroby związane z wy-

konywaniem zawodu nauczyciela – profilaktyka. Poznawanie uczniów. Techniki i ich ograniczenia, kwe-

stie etyczne. Sposoby funkcjonowania uczniów w klasie. Pozycja społeczna ucznia w klasie. Typy 

uczniów. Uczeń szczególnie uzdolniony. Inny i obcy. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Trudności i niepowodzenia szkolne. Międzynarodowe i krajowe regulacje dotyczące praw człowieka, 

dziecka, ucznia oraz osób z niepełnosprawnością. 
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7. Literatura 
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5 Konaszkiewicz Z., Szkice z pedagogiki muzycznej, AMFC, Warszawa 2002 

  

 

8. Metody dydaktyczne 

Metody dydaktyczne 

Wykład, dyskusja, analiza problemu, konsultacje 

 

 

9. Nakład pracy studenta 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

rodzaj pracy liczba godzin 

Zajęcia dydaktyczne 90 

Przygotowywanie się do zajęć 25 

Konsultacje 15 

Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu  

Przygotowywanie się do egzaminu/zaliczenia 20 

Łączny nakład pracy studenta  

w godzinach 
150 

Liczba punktów ECTS 5 

 



5 

 

 

 

10. Metody weryfikacji efektów uczenia 

Metody 

weryfikacji 

efektów uczenia 

Wymagania końcowe - zaliczenie roku, forma 

oceny 
Symbol EKK 

egzamin 
W1,W2, U1, U2,U3, 

K1 

  

Forma i warunki 

zaliczenia 

 

Uzyskanie co najmniej 51% z egzaminu 

 

 

 

 

   ……………….                                                                      ……………………….           

     podpis autora                                                    podpis pełnomocnika ds. tworzenia 

             nowego wydziału na AKW 


