
KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Odpowiedzialne rodzicielstwo  

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Responsible parenthood 

Kierunek studiów  Pedagogika 

Poziom studiów (I, II, jednolite 

magisterskie) 

I  

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Pedagogika 

Język wykładowy Język polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba 

odpowiedzialna 

Dr Magdalena Parzyszek 

 

 

Forma zajęć (katalog 

zamknięty ze 

słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

Konwersatorium  15 IV 2 

Wykład 15 IV 2 

 

Wymagania 

wstępne 

W1 - znajomość zagadnień z przedmiotu: Odpowiedzialne 

rodzicielstwo 

W2 - zainteresowanie problematyką 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 - przygotowanie studentów do realizowania zamierzeń prokreacyjnych zgodnie z 

zasadami moralności chrześcijańskiej 

C2 - pomoc w zdobywaniu umiejętności naturalnego planowania rodziny 

 



III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów 

kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 

Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

WIEDZA 

K_W01 Ma uporządkowaną wiedzę na temat celów, zadań, 

podstaw funkcjonowania rodziny. 

K_W52 

K_W02 Ma uporządkowaną wiedzę na temat efektywnej i 

twórczej realizacji funkcji seksualnej, prokreacyjnej, 

wychowawczej, opiekuńczej, ekonomicznej, religijnej, 

kulturowej, emocjonalnej i innych. 

K_W53 

K_W03 Ma podstawową wiedzę o więziach małżeństwa i rodziny, 

ich uwarunkowaniach i prawidłowościach. 

K_W55 

K_W04 Ma uporządkowaną wiedzę na temat funkcjonowania 

rodziny w sytuacjach trudnych i rodzin 

dysfunkcjonalnych. 

K_W58 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 Posługuje się zasadami i normami etycznymi w pracy 

pedagogicznej. 

K_U34 

K_U02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z 

zakresu pedagogiki rodziny oraz powiązanych z nią 

dyscyplin w celu analizowania i interpretowania 

problemów małżeńskich i rodzinnych. 

K_U43 

K_U03  Posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na 

rozpoznanie sytuacji członków rodziny, opracowanie 

wyników obserwacji, formułowanie wniosków oraz 

wskazań kierunków dalszych badań.  

K_U46 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 Ma świadomość konieczności zindywidualizowanych 

działań pedagogicznych w stosunku do osób w różnych 

fazach życia. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania 

się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje 

samooceny własnych kompetencji i doskonali 

umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i 

kształcenia. 

K_K48 



 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Współczesne modele moralności w rodzinie 

2. Wartość odpowiedzialnego rodzicielstwa 

3. Podstawy naturalnego planowania rodziny 

4. Stereotypy dotyczące metod planowania rodziny 

5. Płodność w różnych okresach cyklu życia człowieka 

6. Przyczyny, diagnozowanie i leczenie niepłodności 

7. Samoobserwacja płodności, diagnostyka objawowa cyklu miesiączkowego 

8. Wprowadzenie nowych technologii w naturalnym planowaniu rodziny na przykładzie 

elektronicznego wskaźnika płodności 

9. Analiza i diagnoza teoretyczna przykładowych kart obserwacyjnych 

10. Kobiecość i męskość 

11. Rozwój psychoseksualny człowieka 

 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 

efektu 

Metody dydaktyczne 

(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 

(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 

(lista wyboru) 

WIEDZA 

K_W52 Wykład 

konwersatoryjny 

Wykład konwencjonalny 

z prezentacją 

multimedialną  

Egzamin 

Opis teoretyczny w pracy 

końcowej 

Arkusz egzaminacyjny  

Praca końcowa 

K_W53 Wykład 

konwersatoryjny 

Wykład konwencjonalny 

z prezentacją 

multimedialną 

Egzamin 

Opis teoretyczny w pracy 

końcowej 

Praca końcowa 

Arkusz egzaminacyjny  

 

K_W55 Wykład 

konwersatoryjny 

Wykład konwencjonalny 

z prezentacją 

multimedialną 

Egzamin 

Opis teoretyczny w pracy 

końcowej 

Praca końcowa 

Arkusz egzaminacyjny  

 



K_W58 Wykład 

konwersatoryjny 

Wykład konwencjonalny 

z prezentacją 

multimedialną 

Egzamin 

Opis teoretyczny w pracy 

końcowej 

Praca końcowa 

Arkusz egzaminacyjny  

 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U34 Wykład 

konwersatoryjny 

Wykład konwencjonalny 

z prezentacją 

multimedialną 

Dyskusja problemowa 

Egzamin 

Opis teoretyczny w pracy 

końcowej 

Praca końcowa 

Arkusz egzaminacyjny  

 

K_U43 Wykład 

konwersatoryjny 

Wykład konwencjonalny 

z prezentacją 

multimedialną 

Dyskusja problemowa 

Egzamin 

Opis teoretyczny w pracy 

końcowej 

Praca końcowa 

Arkusz egzaminacyjny  

 

K_U46 Wykład 

konwersatoryjny 

Wykład konwencjonalny 

z prezentacją 

multimedialną 

Dyskusja problemowa 

Egzamin 

Opis teoretyczny w pracy 

końcowej 

Praca końcowa 

Arkusz egzaminacyjny  

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K48 Dyskusja problemowa Analiza wypowiedzi w 

dyskusji problemowej 

Obserwacja – plusy na 

liście obecności 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

 

ocena niedostateczna 

(W) - student nie zna terminów związanych z przedmiotem Odpowiedzialne 

rodzicielstwo 

(U) - student nie posiada umiejętności diagnostycznych pozwalających na 

rozpoznanie sytuacji członków rodziny, nie potrafi opracować wyników 



obserwacji, formułować wniosków, a także nie widzi konieczności dalszych badań 

(K) - student nie dokonuje samooceny własnych kompetencji oraz brak mu 

świadomości konieczności zindywidualizowanych działań 

 

ocena dostateczna 

(W) - student zna wybrane terminy związane z przedmiotem Odpowiedzialne 

rodzicielstwo 

(U) - student posiada umiejętności diagnostycznych pozwalające na rozpoznanie 

sytuacji członków rodziny, potrafi opracować wyniki obserwacji, formułować 

wnioski, a także widzi konieczność dalszych badań 

(K) - student dokonuje samooceny własnych kompetencji oraz ma świadomość 

konieczności zindywidualizowanych działań 

 

ocena dobra 

(W) - student zna większość terminów związanych z przedmiotem 

Odpowiedzialne rodzicielstwo 

(U) - student posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznanie 

sytuacji członków rodziny, potrafi opracować wyniki obserwacji, formułować 

wnioski, a także widzi konieczności dalszych badań 

(K) - student dokonuje samooceny własnych kompetencji oraz ma świadomość 

konieczności zindywidualizowanych działań 

 

ocena bardzo dobra 

(W) - student zna wszystkie wymagane terminy związane z przedmiotem 

Odpowiedzialne rodzicielstwo 

(U) - student posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznanie 

sytuacji członków rodziny, potrafi opracować wyniki obserwacji, formułować 

wnioski, a także widzi konieczności dalszych badań 

(K) - student dokonuje samooceny własnych kompetencji oraz ma świadomość 

konieczności zindywidualizowanych działa 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z 

nauczycielem  

 

15/15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 

 

15/10 

 

VIII. Literatura 



Literatura podstawowa 

J. S. Kippley, Sztuka naturalnego planowania rodziny, Kraków 2002 

M. Troszyński, Naturalne planowanie rodziny. Podręcznik dla nauczycieli naturalnego 

planowania rodziny, Warszawa 2006 

U. Dudziak, A. Deluga, naturalne planowanie rodziny, wybrane zagadnienia, Szczecinek 

2006 

Literatura uzupełniająca 

J. Rotzer, Sztuka planowania rodziny, Warszawa 2005 

 

 

 

 

 


