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Treści programowe
1. Zajęcia organizacyjne - zapoznanie studentów z programem nauczania i warunkami uzyskania
zaliczenia.
2. Omówienie zasad pracy z lekturą naukową (zajęcia organizacyjne).
3. Edukacyjne procesy uspołecznienia (kolektywizacja; profesjonalizacja, polityzacja, biurokratyzacja; nacjonalizacja; etatyzacja; globalizacja; socjalizacja; inkulturacja i personalizacja) w świetle tekstów naukowych i popularnonaukowych.
4. Edukacyjne implikacje rezultatów badań naukowych nad edukacyjnymi procesami uspołeczniania oraz opinii specjalistów zajmujących się nimi w praktyce społecznej.
5. Dyskusja nad osobistymi doświadczeniami z edukacyjnymi procesami uspołecznienia prowadzona w oparciu o wybraną przez studentów literaturę.
Instrukcja przygotowania pracy semestralnej
1) Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest opracowanie pracy semestralnej w postaci krytycznej
analizy lektury wybranej z wykazu dostarczonego przez prowadzącego zajęcia.
Praca powinna zawierać następujące części:
Część 1 - Podstawowe informacje o autorze lektury, jej streszczenie.
Część 2 - Informacja o tezie autora lektury oraz przemawiających na rzecz tezy argumentach dotyczących wybranych zjawisk i/lub procesów społecznych związanych z edukacyjnymi procesami uspołecznienia (kolektywizacja; profesjonalizacja, polityzacja, biurokratyzacja; nacjonalizacja;
etatyzacja; globalizacja; socjalizacja; inkulturacja i personalizacja).
Część 3 - Wskazanie związanych z poszczególnymi procesami patologii, zagrożeń, wyzwań i
nadziei postrzeganych z perspektywy:
jednostki,
rodziny,
grupy etnicznej,
narodu,
instytucji,
państwa,
świata.
Bibliografia (wykaz wykorzystanej literatury, stron internetowych, filmów, programów telewizyjnych, audycji itp.).
2) Opracowujący prace będą mieć możliwość przedyskutowania zarysu swojej analizy na zajęciach z
grupą oraz prowadzącym zajęcia, celem obrony swoich spostrzeżeń i wniosków po lekturze. W dyskusji i
analizie student może wykorzystywać inne lektury oraz dowolne materiały multimedialne związane z
omawianymi zagadnieniami.
3) Poprawione prace semestralne (tj. z uwzględnieniem uwag z dyskusji) należy wysłać prowadzącemu zajęcia pocztą elektroniczną na adres: lsmp@ukw.edu.pl w formie pliku pdf, w nieprzekraczalnym w terminie do dnia ostatnich zajęć dydaktycznych w semestrze wyznaczonego w uczelnianym systemie USOS. Złożenie pracy po tym terminie skutkuje obniżeniem oceny.
Prowadzący zajęcia potwierdza otrzymanie pracy odpowiadając pocztą elektroniczną (odpowiedź
jest dowodem terminowego złożenia pracy).
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Literatura pomocnicza dostępna jest także w formie plików pdf na stronach:
http://strefa.academia.edu/PrzemysławGrzybowski
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2

