SOCJOLOGIA WYCHOWANIA (KULTURY FIZYCZNEJ)
1. Nauczyciele przedmiotu: dr Adam Karwacki, dr Józef Dobrzeniecki
2. Wymiar godzin:
a. wykłady: 12 godzin
b. ćwiczenia: 12 godzin
3. Rok i semestr studiów: II rok, 3 sem.
4. Cel przedmiotu:
Celem i zadaniem przedmiotu socjologii, socjologii wychowania jest opanowanie wiedzy
o społeczeństwie, kulturze fizycznej, sporcie jako zjawiskach społecznych,
socjalizacyjnych i wychowawczych oraz umiejętność analizy i interpretacji zjawisk
społecznego i wychowawczego znaczenia sportu rozumianego w kategoriach i pojęciach
socjologicznych. Ponadto chodzi o pogłębione rozumienie przez studentów swojej
przyszłej roli społecznej czy późniejszej zawodowej w procesie wychowania i socjalizacji
młodzieŜy do sportu i KF a takŜe w sporcie i KF.
5. Kompetencje:
rozumienie zjawisk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem społecznego znaczenia
działań wychowawczych i socjalizacyjnych dzieci i młodzieŜy oraz skutków ich
społecznego uczestnictwa w sporcie i KF.
6. Treści przewidziane w minimum programowym:
Miejsce socjologii w naukach społecznych. Grupy i instytucje społeczne. Rodzaje,
funkcje, normy i wartości społeczne. Kontrola społeczna. Dewiacje społeczne, stereotypy,
uprzedzenia, dyskryminacje – przyczyny i środki zaradcze. Kultura fizyczna w procesie
przeobraŜeń współczesnej cywilizacji. Sport jako zabawa. Sport jako szansa doskonalenia
osobowości. Przemiany wartości i postaw wobec KF i sportu. Społeczna rola
reprezentanta kraju. Konflikt ról społecznych w sporcie wyczynowym. Zjawiska
dysfunkcjonalne w sporcie wyczynowym. Przemiany wartości i postaw wobec sportu i
KF.
7. Tematy wykładów:
1. Powstanie socjologii. Istota i początki. Znaczenie socjologii. Wizje naukowości
socjologii. Wiedza potoczna a socjologia.
2. Teorie i metody stosowane w socjologii. Teorie: funkcjonalizmu, teoria konfliktu,
teorie utylitarystyczne (teoria wymiany społecznej). Pozycja teorii w socjologii.
3. Metody stosowane w poznaniu socjologicznym: eksperyment, badania ankietowe,
obserwacja, badania historyczne. Socjologia naukowa a inŜynieria społeczna.
4. Kultura i symbole. Świat symboli. Symbole i społeczeństwo. Systemy symboli,
systemy językowe, systemy technologiczne, systemy wartości, systemy przekonań,
systemy norm, zasoby wiedzy.
5. ZróŜnicowanie kulturowe. Konflikt kultur. Subkultury. Sprzeczności kulturowe.
Etnocentryzm.
6. Kultura jako system aksjo-normatywny. Kompleksy reguł: procedury, instytucje, role.
Podsystemy aksjo-normatywne: zwyczaj, moralność, obyczaj, prawo.
7. Spoistość i konfliktowość systemu aksjo-normatywnego. Stosowanie się do reguł;
konformizm i dewiacja.
8. Socjologiczna interpretacja sportu. Geneza i rozwój socjologii sportu w Polsce. Sport
jako przedmiot badań socjologicznych. Aspekty badań. Humanistyczna i socjotechniczna funkcja socjologii sportu.

9. Sport i kultura fizyczna a społeczeństwo. Sport i kultura. Sport jako symboliczny
dialog. Sport i ideologia. Sport i religia. Sport i sztuka. Sport i nauka.
10. Kultura fizyczna i sport a struktura społeczna.
11. Sport a procesy społeczne: industrializacji, urbanizacji, masowej komunikacji. Sport a
czas wolny.
12. Sport i polityka. Sport i państwo. Sport a wychowanie. Sport a socjalizacja.
8. Tematy ćwiczeń:
1. Związki kultury fizycznej i sportu ze środowiskiem społecznym. Sport jako
samodzielny system społeczny. Stosunki wymiany: rekrutacja członków, uzyskiwanie
środków na działalność, zabieganie o nowe technologie i techniczne umiejętności.
2. Elita sportu a wymagania środowiska. Szkoła a pozycja sportu w wychowaniu i
socjalizacji.
3. Formy legitymizacji sportu. Funkcjonalistyczna interpretacja sportu. Sport jako
wartość „odrębnego świata”.
4. Struktura wymagań w sporcie. Normy społeczne w sporcie. Struktura norm w sporcie.
Sformalizowane wzorce interakcji w sporcie.
5. Kultura fizyczna i sport a osobowość.
6. Normy, role i wzory osobowe w sporcie. Źródła pochodzenia ról w sporcie. Struktura
ról w sporcie.
7. Socjalizacja do kultury fizycznej i sportu. Socjalizacja w kulturze fizycznej i sporcie.
Sport i wychowanie. Sport i akulturacja. Sport i styl Ŝycia.
8. Dewiacje i kontrola społeczna w kulturze fizycznej i sporcie.
9. Kultura fizyczna i sport a cykle Ŝycia. Sport dzieci i młodzieŜy. Sport dorosłych. Sport
ludzi złotego wieku.
10. Proces profesjonalizacji kultury fizycznej i sportu. Kształtowanie się zawodów w
kulturze fizycznej i sporcie.
11. Sport amatorski. Sport zawodowy. Profesjonalizacja sportu wyczynowego.
12. Kariera sportowa. Typy karier zawodowych i kariery sportowca. Aktywność
zawodowa a wiek kalendarzowy sportowca. Społeczna rola sportowca: reprezentanta
kraju, olimpijczyka.
9.

Forma zaliczenia: Zaliczenie przedmiotu na ocenę w wyniku pozytywnie napisanego
kolokwium, odpowiedź pisemna na 5 pytań, w czasie 45 min. lub zaliczenia testu
jedynego wyboru, dokonywanego z 30 pytań, zagadnień, takŜe w czasie 45 min.

10. Status przedmiotu: obligatoryjny
11. Zasady zaliczenia przedmiotu: obecność na wykładach i ćwiczeniach, oceny cząstkowe
za pracę własną na ćwiczeniach, okresowe prace zaliczeniowe, pozytywna ocena z
kolokwium.
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dr Adam Karwacki
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