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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Fenomenologiczno-hermeneutyczna 
perspektywa badań nad rodziną 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Phenomenological and hermeneutic 
perspective of family research 

Kierunek studiów  pedagogika 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina pedagogika 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL 
 

 

Forma zajęć (katalog 

zamknięty ze słownika) 
Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 I 2 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne podstawowa wiedza z pedagogiki i pedagogiki rodziny  
znajomość podstaw metodologii badań w pedagogice 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

zaznajomienie z wiedzą na temat założeń fenomenologicznych i hermeneutycznych w 
pedagogicznych badaniach nad rodziną 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 W sposób zaawansowany zna i rozumie oraz prezentuje teorie 
fenomenologiczno-hermeneytyczną,  skoncentrowanej 

tematycznie na problematyce pedagogiki rodziny 
K_W03  

W_02 Zna i rozumie metody analizy i interpretacji procesów wychowania 
i kształcenia, prezentuje fenomenologiczno-hermeneutyczną 

tradycje i szkołę badawczą z zakresu pedagogiki 
K_W07 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi wyszukiwać i przetwarzać informacje na temat 
fenomenologiczno-hermeneutyczna perspektywy badań nad rodziną  

K_U02 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Źródła poznania i wiedzy (racjonalizm, empiryzm, metaforyzm). Fenomenologia bytu E. Husserla i 
fenomenologia wartości M. Schellera. Fenomenologia i hermeneutyka w naukach społecznych 
Rozumienie i język w hermeneutyce Gadamera i Habermasa. Kategoria świata przeżywanego w 
pedagogice. Możliwości i ograniczenia perspektywy F-H w poznaniu pedagogicznym. Uzasadnienie 
stosowania F-H w badaniach nad wychowaniem w rodzinie. Wychowanie w rodzinie jako 
przedmiot poznania w perspektywie F-H. Warunki i zasady prowadzenia badań nad rodziną w 
perspektywie  
F-H. Narracje – rozumienie i znaczenie. Problem transkrypcji, opisu i interpretacji 
fenomenologiczny 
Opisowa i rozumiejąca pedagogika rodziny 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Wykład konwencjonalny test Protokół 

W_02 Wykład konwencjonalny test Protokół 
    

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Praca z tekstem test Protokół 

 

VI. Kryteria oceny, wagi 

Ocena niedostateczna 

Student nie ma wiedzy na temat perspektywy fenomenologiczno-hermeneytucznej i jej zastosowania 

w pedagogicznych badaniach nad rodziną 

 Ocena dostateczna 

Student zna niektóre zagadnienia w zakresie perspektywy fenomenologiczno-hermeneytucznej i jej 

zastosowania w pedagogicznych badaniach nad rodziną, częściowo rozumie zastosowanie  wiedzy 

fenomenologiczno-hermeneytucznej  
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 Ocena dobra 

Student zna większość zasad w zakresie perspektywy fenomenologiczno-hermeneytucznej i jej 

zastosowania w pedagogicznych badaniach nad rodziną rozumie zastosowanie  podejścia 

fenomenologiczno-hermeneytucznego  

 Ocena bardzo dobra 

Student zna zasady i prawidłowości z zakresu perspektywy fenomenologiczno-hermeneytucznej i jej 

zastosowania w pedagogicznych badaniach nad rodziną, zna wszystkie objęte programem zajęć 

zagadnienia, zna płynące z nich dla praktyki konsekwencje i zastosowania 
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

15 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Ablewicz K. Hermeneutyczno-fenomenologiczna perspektywa badań w pedagogice.  
Kraków 1994.  
Ablewicz K. Miejsce badań fenomenologicznych w poznawaniu sytuacji  
Wychowawczych, w: D. Kubinowski, M. Nowak (red.), Metodologia pedagogiki  
zorientowanej humanistycznie. (). Kraków 2006, s. 181-189.  
Babbie E., Podstawy badań społecznych, Warszawa 2008.  
Kubinowski D., Nowak M. (red.), Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, Kraków 
2006.  
Kubinowski D., Jakościowe badania pedagogiczne. Filozfia - Metodyka - Ewaluacja, Wydawnictwo 
UMCS Lublin 2010.  
Opozda D. Fenomenologiczno-hermeneutyczna perspektywa badań nad rodziną, w: M. 
Ciczkowska-Giedziun, E. Kantowicz (red.), Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej 
rodziny. Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku. Wydawnictwo Akapit, Toruń 2010, s. 
15-28. 
Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2008. 

Literatura uzupełniająca 

Gnitecki J., Wstęp do ogólnej metodologii badań w naukach pedagogicznych, t. 1 – 2, Poznań 2006 
– 2007.  
Opozda D., Struktura i treść jednostkowej wiedzy o wychowaniu. Studium wiedzy rodziców i jej 
korelatów, TN KUL, Lublin 2012. 

 

 

 


