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PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

Wiedza

CEL PRZEDMIOTU
Przekazanie wiedzy z zakresu pedagogiki porównawczej.

Kształtowanie umiejętności porównywania systemów edukacyjnych na świecie.

Rozwinięcie świadomości studenta w zakresie dostrzegania i analizowania podobieństw i różnic w funkcjonowaniu systemów edukacyjnych 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Podstawowe informacje z zakresu pedagogiki ogólnej.
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ma pogłębioną wiedzę o systemie nauk społecznych, ich metodologii oraz wzajemnych 

relacjach, a także o usytuowaniu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w tym 

systemie

wykorzystując wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin 

naukowych, potrafi opisywać i analizować złożone problemy edukacyjne, wychowawcze, 

opiekuńcze w wybranym obszarze praktyki pedagogicznej; projektuje ścieżkę własnego 

Kompetencje społeczne
ma świadomość uczenia się przez całe życie, a tym samym ma świadomość poziomu swojej 

wiedzy i umiejętności, a także konieczności permanentnego podnoszenia swoich 

kwalifikacji pedagogicznych; świadomie określa swoją postawę wobec istoty i celów 

edukacji oraz podstawowych aspektów filozofii nauczania, odpowiedzialnie przygotowuje 

Umiejętności



W C L /P

3

3

2

2

2

2

1

15 0 0

Kod
Egzamin/

Prace 

kontrolne

Projekty
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Waga w werfikacji efektów uczenia się 70% 20% 10%
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1 15
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ma świadomość uczenia się przez całe życie, a tym samym ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, a także konieczności permanentnego podnoszenia swoich kwalifikacji pedagogicznych; 

świadomie określa swoją postawę wobec istoty i celów edukacji oraz podstawowych aspektów filozofii 

nauczania, odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, mając świadomość konieczności pracy 

Pedagogika porównawcza w Polsce i na świecie.

Alternatywy dla tradycyjnych rozwiązań edukacyjnych.

STUDIA STACJONARNE

ECTS 0

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów

Praca własna studenta

wykorzystując wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin naukowych, 

potrafi opisywać i analizować złożone problemy edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze w wybranym 

obszarze praktyki pedagogicznej; projektuje ścieżkę własnego rozwoju, uwzględniając m. in. 

0Suma

Niestacjonarne

0

0

Liczba godzin
Temat

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Międzynarodowe badania porównawcze.

Jakość w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

ma pogłębioną wiedzę o systemie nauk społecznych, ich metodologii oraz wzajemnych relacjach, a 

także o usytuowaniu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w tym systemie

Opis

Socjalizacyjna funkcja systemów edukacyjnych.

Modele edukacyjne na świecie

Terminologia używana w pedagogice porównawczej. 

Perspektywy rozwoju pedagogiki porównawczej.

RAZEM

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
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Wykład Ćwiczenia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Uzupełniajaca

Mańkowska A., Outdoor education jako specyficzna cecha programu edukacji w Norwegii, [w:] A. Ćwikliński, M. Przybyła (red.) 

Społeczeństwo i edukacja. Teoria a implikacje praktyczne, Poznań 2015

Czasopisma pedagogiczne zgodne z tematyką zajęć. 

Instytut

PROWADZĄCY

Kontakt e-mail

LITERATURA

Podstawowa

Nowakowska-Siuta R., Pedagogika porównawcza : problemy, stan badań i perspektywy rozwoju, Kraków 2014.

Imię i Nazwisko

Tytuł/stopień naukowy

Wybrane raporty  edukacyjne ze strony EURYDICE http://www.eurydice.org.pl/node/84

Laboratorium/Projekt

Kępski Cz., Pedagogika porównawcza : podręcznik akademicki, Warszawa 2016.

MańkowskaA., Przemiany wartości społeczno-kulturowych w norweskim szkolnictwie obowiązkowym, Poznań 2014.

Potulicka E., Hildebrant-Wypych D., Czech-Włodarczyk C. (red), Systemy edukacji w krajach europejskich, Kraków 2013.


