PROGRAM KONWERSATORIÓW
z instrukcją przygotowania pracy semestralnej
Nazwa przedmiotu: Pedagogika porównawcza
Forma zajęć, liczba godzin: konwersatoria, 15 godzin
Rok akademicki, semestr: 2018/2019, semestr zimowy
Prowadzący zajęcia: dr hab. Przemysław Grzybowski prof. nadzw. UKW
Kierunek: Pedagogika studia II stopnia
Termin zaliczenia: 25 stycznia 2019
Treści programowe
1. Zajęcia organizacyjne - zapoznanie studentów z programem nauczania i warunkami uzyskania zaliczenia; podział grupy na zespoły robocze.
2. Naukowe podstawy pedagogiki porównawczej. Zasady projektowania badań porównawczych i ich
przykłady.
3. Struktura systemów edukacji i funkcjonowanie ich wybranych elementów w perspektywie porównawczej (nauczycieli, instytucji edukacyjnych i opiekuńczych, organizacji pozarządowych, środków masowego komunikowania itp.).
Tematy zajęć wraz z datami ich realizacji w blokach parzystych i nieparzystych:
· 2.10. / 9.10. - zasady opracowania projektów badań porównawczych (wprowadzenie)
· 30.10. / 6.11. - edukacja a gospodarka (np. kształcenie zawodowe, rynek pracy, losy absolwentów)
· 30.10. / 6.11. - zróżnicowanie kulturowe w oświacie (np. mniejszości narodowe i etniczne, imigranci)
· 13.11. / 20.11. - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (np. dojrzałość szkolna, integracja treści)
· 13.11. / 20.11. - konflikty w szkole (np. religia, ideologia, polityka w oświacie)
· 27.11. / 4.12. - edukacja dorosłych (np. dokształcanie, kursy, uniwersytety trzeciego wieku)
· 27.11. / 4.12. - innowacje w edukacji (np. alternatywy edukacyjne, pomoce dydaktyczne, gry)
· 11.12. / 18.12. - organizacje pozarządowe i edukacja (np. kampanie społeczne, wolontariat)
· 11.12. / 18.12. - edukacja dla bezpieczeństwa (np. szkoły wojskowe, przysposobienie obronne)
· 8.01. / 15.01. - szkolnictwo elitarne (np. szkoły prywatne, konkurencja i jakość oświaty)
· 8.01. / 15.01. - niepowodzenia szkolne (np. przyczyny, formy przeciwdziałania)
· 22.01. / 22.01. - edukacja seksualna (np. podejście liberalne i konserwatywne, gender)
·
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Warunki zaliczenia przedmiotu
1) Obecność na zajęciach. Dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona. Pozostałe nieusprawiedliwione nieobecności wymagają zaliczenia w formie uzgodnionej z prowadzącym zajęcia.
2) Opracowanie projektów badań porównawczych i przeprowadzenie zajęć z grupą polegających
na ich krytycznej analizie (zadanie do wykonania w zespołach 2-3 osobowych - w zależności od liczby
studentów w grupie).
Do zajęć należy się przygotować na podstawie dowolnych źródeł dotyczących wybranego tematu (literatury przedmiotu, stron internetowych, materiałów prasowych, własnych doświadczeń itp.). Zespół prowadzący zajęcia przynosi trzy projekty badań porównawczych na jeden temat wybrany z listy w 3
punkcie treści programowych. Należy opracować po jednym projekcie w każdej z następujących perspektyw:
· perspektywa mikrospołeczna - porównuje się koncepcje edukacji i działania wybranych osób;
· perspektywa mezospołeczna - porównuje się koncepcje edukacji i działania wybranych instytucji;
· perspektywa makrospołeczna - porównuje się koncepcje edukacji wybranych osób lub instytucji
stanowiących elementy systemów (np. państwowych systemów edukacji, sieci instytucji, wszystkich osób lub instytucji na danym obszarze).
Celem ułatwienia pracy w grupach, proszę przygotować kilka kopii każdego projektu. Po wprowadzeniu grupy w temat, prowadzący zajęcia dzielą ją na trzy zespoły i nadzorują ich prace. Każdy zespół
pracuje z projektem w innej perspektywie. Zadaniem zespołu jest analiza projektu, przedyskutowanie
zauważonych błędów i wątpliwości, naniesienie poprawek oraz przedstawienie grupie rezultatów swej
pracy. Dyskusja nad projektem ma na celu wykazanie, czy jest on możliwy do zrealizowania, jakie są
jego mocne i słabe strony (np. celowość, realność, poprawność metodologiczna), możliwe trudności w
trakcie realizacji itp.
Projekt badań porównawczych powinien zawierać następujące części (zawierające odpowiedzi na
poniższe pytania):
· Wprowadzenie w temat i uzasadnienie jego wyboru, czyli określenie zagadnień będących pretekstem do podjęcia badań porównawczych (Jakich zjawisk i procesów dotyczy projekt oraz dlaczego akurat tych?);
· Dookreślenie przedmiotu badań w jednej z perspektyw: mikro-, mezo- lub makrospołecznej (Co
będzie porównywane i za pomocą jakich kryteriów?);
· Określenie celów badania i możliwości wykorzystania ich wyników (Po co będzie realizowany
projekt i kto mógłby go wykorzystać?);
· Charakterystyka metod i procedury badawczej (W jaki sposób będą zbierane i analizowane dane?).
· Źródła informacji (Z jakiej literatury przedmiotu i stron internetowych korzystano w trakcie
prac nad projektem?)
3) Przedmiotem oceny jest:
· praca zespołu na zajęciach w trakcie dyskusji i przedstawiania projektów badań porównawczych;
· praca semestralna w postaci teczki zawierającej trzy projekty badań porównawczych w dwóch
wersjach: w wersji roboczej (przygotowanej przez prowadzących zajęcia do pracy w zespołach)
oraz w wersji poprawionej (po naniesieniu poprawek w trakcie dyskusji na zajęciach). Każdy zespół oddaje jedną, wspólną teczkę. Prace semestralne należy dostarczyć prowadzącemu konwersatoria w formie maszynopisu do 25 stycznia 2019 (złożenie pracy po tym terminie skutkuje
obniżeniem oceny). Prowadzący nie przyjmuje prac na dyskietkach lub przesłanych pocztą
elektroniczną!
4) Osoby szczególnie aktywne na zajęciach (co zostanie potwierdzone zapisem na liście obecności),
będą miały podwyższoną ocenę końcową z konwersatoriów.
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