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Zapoznanie studentów z wiedzą historyczną z zakresu wychowania w rodzinie, z uwzględnieniem także roli Kościoła w
historii wychowania; rozwinięcie umiejętności krytycznej oceny poznanych modeli wychowania.

Wymagania wstępne: brak

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna źródła historyczne obejmujące wiedzę na temat
wychowania w rodzinie K_W071 EP1

wymienia i opisuje zagadnienia związane z wychowaniem
w rodzinie z uwzględnieniem kolejnych epok K_W072 EP2

umiejętności

klasyfikuje i porządkuje wiedzę na temat wychowania w
rodzinie na przestrzeni wieków K_U011 EP3

dokonuje oceny i poddaje obiektywnej krytyce
wychowanie w poszczególnych epokach K_U072 EP4

kompetencje społeczne
ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju
osobistego i zawodowego

K_K011 EP5

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: historia wychowania w rodzinie

Forma zajęć: wykład

11. Wprowadzenie w tematykę wykładów 2

22. Wychowanie w starożytnej Grecji i Rzymie 2

1
3. Wprowadzenie w epokę średniowiecza. Wychowanie w średniowieczu: szkolne, stanowe, rycerskie,
chłopskie. 2

3
4. Cechy charakterystyczne kultury Odrodzenia. Przedstawiciele epoki Renesansu i ich poglądy na
wychowanie. 2

2
5. Krótka charakterystyka epoki Oświecenia. Przedstawiciele epoki Oświecenia i ich poglądy na
wychowanie. 2

3
6. Wiek XIX: Początek cywilizacji przemysłowej i jej wpływ na życie rodzinne i wychowanie dzieci; opieka
nad dzieckiem i wychowanie przedszkolne; polska myśl pedagogiczna w dobie rozbiorów; wychowanie
w rodzinie ziemiańskiej, robotniczej, chłopskiej.

2

37. Świat między wojnami (wiek XX): Przedstawiciele i ich poglądy na wychowanie. 2
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wykładMetody kształcenia

Bartnicka K., Szybiak I. (2001): Zarys historii wychowania

Draus J., Terlecki R. (2006): Historia wychowania. Podręcznik akademicki, t. 2

Jundził J. (red.) (1994): Wychowanie w rodzinie od starożytności po wiek XX

Kot S. (1996): Historia wychowania

Litak S. (2004): Historia wychowania. Podręcznik akademicki, t. 1

Literatura podstawowa

Dudzikowa M., Czerepaniak-Walczak M. (2007): Wychowanie. Pojęcia, procesy, konteksty, t. 1

Jakubiak K., Winiarz A. (red.) (2000): Wychowanie w rodzinie polskiej od schyłku XVIII do połowy XX w.

Kępski Cz. (red.) (2003): Opieka i wychowanie w rodzinie

Krajewski M. (2005): Dzieje wychowania i doktryn pedagogicznych

Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.) (2006): Pedagogika. Podręcznik akademicki

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

24Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną - na podstawie wyniku testu pisemnego z pytaniami wyboru i pytaniami otwartymi, obejmującego
wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest równa ocenie otrzymanej z zaliczenia zajęć. W przypadku poprawiania oceny
niedostatecznej końcowa ocena zostaje obniżona o 1,0 względem otrzymanej oceny pozytywnej (nie może być ona
jednak niższa niż 3,0).

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 historia wychowania w rodzinie Ważona

2 historia wychowania w rodzinie [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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