
Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 

 

KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Pomoc w funkcjonowaniu rodziny w 

środowisku lokalnym 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Help in the functioning of the family in the 

local environment 

Kierunek studiów  Pedagogika 

Poziom studiów (I, II, jednolite 

magisterskie) 

I 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 I 2 

 

Wymagania 

wstępne 

 

W1 – znajomość zagadnień z pedagogiki rodziny 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

 

C1 - informacje na temat zróżnicowanych instytucjonalnych form wsparcia rodziny. 

 
 

C2 - wiedza dotycząca jaka instytucja w jakiej sytuacji może udzielić rodzinie pomocy i 

wsparcia. 
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C3 - znajomość procedury kierowania podopiecznych do poszczególnych instytucji i 

zasady z nich korzystania. 
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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 

K_01  Zna i rozumie uwarunkowania dylematy współczesnej cywilizacji, 

odnosi ich skutki do problemów związanych z procesem edukacji i 

wychowania 

K_W06/07 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_01 Potrafi planować pracę nad własnym rozwojem oraz rozwojem 

uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych; wspierać 

samodzielność innych w zdobywaniu wiedzy; inspirować do działań 

na rzecz uczenia się przez całe życie 

K_U10, 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Jest gotów do inicjowania działań na rzecz opieki i wychowania w 

wybranych środowiskach społecznych 
K_K04 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Treści programowe przedmiotu 

- pomoc instytucjonalna i pozainstytucjonalna świadczona rodzinie 

- typologia i rodzaje instytucji wspierających rodzinę,  
- formy pomocy udzielane rodzinom przez instytucje,  

- zasady i procedury korzystania z instytucjonalnych 9 pozainstytucjonalnych form 

wsparcia 
 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 

efektu 

Metody dydaktyczne 

(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 

(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 

(lista wyboru) 

WIEDZA 

K_W01 Wykład konwersatoryjny Zaliczenie pisemne Kolokwium 

Konspekt zajęć 



Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 

 

Prezentacja 

multimedialna 

Lista obecności 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 Wykład konwersatoryjny 

Dyskusja problemowa 

Opis wsparcia rodziny w 

pracy końcowej 

Konspekt zajęć 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 Dyskusja problemowa Analiza wypowiedzi w 

dyskusji problemowej 

Obserwacja 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

 

Udział aktywny w zajęciach: 30 pkt (każda ob. 2 pkt);  70 pkt praca końcowa – opracowanie projektu 

(70-60 – bdb; 59-45 – db; 44-30 – dst; 29 i mniej  - ndst); 

Skala ocen końcowych w pkt: 100-90 – bdb; 89-75 – db; 74-51 – dst; 50 i mniej – ndst  

 

 

Ocena niedostateczna 

(W) - Student nie zna terminów z zakresu instytucjonalnego wsparcia rodziny w środowisku 

lokalnym 

(U) - Student nie potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu 

analizowania motywów i wzorów zachowań członków rodziny 

(K) - Student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy 

 

ocena dostateczna 

(W) - Student zna wybrane terminy z zakresu instytucjonalnego wsparcia rodziny w 

środowisku lokalnym 

(U) - Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu 

analizowania motywów i wzorów zachowań członków rodziny 

(K) - Student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy ale nie potrafi jej 

skutecznie zrealizować 
 

ocena dobra 

(W) - Student zna większość terminów z zakresu instytucjonalnego wsparcia rodziny w 

środowisku lokalnym 

(U) - Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu 

analizowania motywów i wzorów zachowań członków rodziny 

(K) - Student zna sposoby pracy w grupie 

 

ocena bardzo dobra 

(W) - Student zna wszystkie terminy z zakresu instytucjonalnego wsparcia rodziny w 

środowisku lokalnym 
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(U) - Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu 

analizowania motywów i wzorów zachowań członków rodziny 

(K) - Student potrafi zorganizować pracę własną oraz zespołu, do którego należy 
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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 
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Literatura uzupełniająca 
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Andrzejewski M., Domy na piasku. Domy dziecka. Od opieki nad dzieckiem do wspierania 

rodziny, Wyd. Media Rodzina, Poznań 2007. Borowski R., Wysocki D., Instytucje 

wychowania resocjalizującego, Płock 2001.  

Borowski R., Wysocki D., Placówki opiekuńczo – wychowawcze, Płock 2001.  

Zieliński A., Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie, Warszawa 2000.  

 

 

 


