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CELE I ZADANIA PRZEDMIOTU
Celem studiowania w ramach przedmiotu jest przyswojenie wiedzy z dziedziny
badań pedagogicznych - ze szczególnym wyeksponowaniem kompetencji i zadań
przypadających nauczycielom i wychowawcom w zakresie metod i technik badań
pedagogicznych (w obliczu współczesnych przemian społecznych i oświatowych).
Strategie i typologia badań pedagogicznych ze względu na cel, organizację, przedmiot i
procedurę. Metody i techniki badań pedagogicznych. Organizacja i etapy badań
pedagogicznych. Zasady opracowywania materiałów badawczych. Znaczenie badań
pedagogicznych w monitorowaniu reform i zmian oświatowych. Mierzenie jakości pracy
placówek oświatowo – wychowawczych (standardy kształcenia – pedagogika – Dz.U. nr
144, poz 1401 z 2004r.)
Na podstawie przyswajanej wiedzy student powinien umieć:
- określać i interpretować podstawowe pojęcia z zakresu metod i technik
badawczych stosowanych w pedagogice (w powiązaniu z innymi naukami i
przedmiotami studiów - w szczególności pedagogika ogólna, psychologia, dydaktyka,
teoria wychowania, pedagogika społeczna i metodyka edukacji dziecka),
- analizować i interpretować dobór metod, technik i narzędzi badawczych w
badaniach empirycznych, których wyniki zostały opublikowane w wybranych
wydawnictwach dla nauczycieli,
- projektować procedury postępowania badawczego w zaleŜności od postawionych
celów badawczych (a takŜe od przedmiotu i zakresu badań) – ze szczególnym
zwróceniem uwagi na dobór metod i technik badawczych,
- dokonywać ewaluacji i interpretacji wybranych rozwiązań praktycznych i
podejmować próby projektowania bardziej skutecznych sposobów oddziaływania
pedagogicznego nauczyciela wobec zdiagnozowanego przez siebie zjawiska,
TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykłady:
Cele przedmiotu a funkcje pedagogiki jako nauki społecznej. Teoretyczne podstawy badań
empirycznych. Źródła informacji o badaniach. Strategie i typologia badań pedagogicznych ze
względu na cel, organizację, przedmiot i procedurę. Ewaluacja i zmiana w procedurze badań
pedagogicznych..
Badania empiryczne ilościowe i jakościowe w pedagogice. Podstawowe elementy procesu
badawczego. Zmienne i wskaźniki w badaniach. Cechy zmiennej – wskaźniki. Cele i problemy
badawcze. Hermeneutyka i fenomenologia w badaniach pedagogicznych.

Metody i techniki badań pedagogicznych. Typy i modele badań pedagogicznych.. Znaczenie
doboru metod i technik badawczych. Badanie w działaniu i jego wartości.
Pomiar w badaniu zjawisk pedagogicznych – istota, poziom i błąd pomiaru. Narzędzia
badawcze a trafność i rzetelność pomiaru. Dobór próby badawczej (schematy doboru i wielkość
próby badawczej wobec populacji).
Badania sondaŜowe a diagnozowanie pedagogiczne – róŜne dziedziny badań ze względu na
przedmiot i zakres badań.
Próby eksperymentalne i eksperymenty w pedagogice. Rodzaje zmiennych i plany badawcze.
Plany badawcze i ich rodzaje w eksperymentach pedagogicznych. Plany quasi-elsperymentalne i
preeksperymentalne.
Monografia pedagogiczna i studium przypadku. Metoda biograficzna w badaniach
pedagogicznych.
Metody badań historyczno – pedagogicznych. Metody analizy porównawczej w badaniach
pedagogicznych. Znaczenie badań porównawczych w postępie pedagogicznym w praktyce.
Ogólne zasady gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych źródłowych. Interpretacje
opracowanych danych. Zasady i formy prezentacji wyników badań własnych - struktura pracy
dyplomowej. Normy edytorskie w opracowywaniu wyników badań pedagogicznych – kryteria
recenzji.
Studencki ruch naukowy na kierunkach nauczycielskich. Studenckie seminarium naukowe –
prezentacje wybranych opracowań badawczych, w tym opracowań własnych.

Ćwiczenia:
Analiza porównawcza wybranych narzędzi badawczych i konstruowanie własnych narzędzi
badawczych – do konkretnego celu (np. arkusz obserwacyjny, kwestionariusz wywiadu,
kwestionariusz ankiety).
Wybrane parametry statystyczne w badaniach pedagogicznych – np. odchylenie standardowe,
odchylenie od normy, współzaleŜność i dynamika zjawisk.
Praktyczne opracowywanie diagnozy (obranego rodzaju). Określenie kryteriów analizy –
ewaluacji (wartościowania) wybranych przypadków objętych diagnozą, terapią lub profilaktyką.
Analiza celu, przedmiotu i zakresu badania – na podstawie obranego opracowania na dany
temat (np. praca dyplomowa). Opracowanie własnej procedury badań, a takŜe określenie
harmonogramu i terenu badań. Dobór technik i narzędzi badawczych – opracowywanie i
uzasadnianie.
Ewaluacja i zmiana w procedurze badań pedagogicznych – analiza i wartościowanie
wybranych wydawnictw o problematyce edukacyjnej z uwzględnieniem zastosowanych metod
oraz technik w toku przeprowadzonych badań pedagogicznych.

Wymagania na zaliczenie przedmiotu:
- znajomość przestudiowanych co najmniej 2 pozycji spośród zalecanej literatury, w tym
co najmniej jedna z literatury podstawowej,
- opracowanie własnej procedury badawczej z uwzględnieniem doboru metod i technik
badawczych wraz z uzasadnieniem,
- próbne zebranie wyników obranego badania empirycznego (np. studium przypadku
indywidualnego dziecka, pomiar skuteczności kształcenia w obranym wycinku),
- zaliczenie kolokwium z zakresu problematyki wykładów i ćwiczeń.
Egzamin końcowy obejmuje 2 etapy: 1) rozwiązanie testu egzaminacyjnego oraz 2) rozmowę
egzaminacyjną (z której mogą być zwolnieni ci studenci, którzy zostali wyróŜnieni za aktywny
udział w zajęciach i za rozwiązanie testu w formie pisemnej).
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