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Cele przedmiotu 

Celem zajęć jest: 

- zapoznanie studentów z ideą wolontariatu oraz możliwościami organizacji wolontariatu 

- ukazanie potencjału wychowawczego wolontariatu 

- zapoznanie studentów z różnorodnymi możliwościami angażowania wolontariuszy w 

placówkach należących do różnych sektorów życia społecznego: kultura, edukacja, pomoc 

społeczna, ochrona zdrowia. 

Wymagania wstępne 

Efekty kształcenia dla przedmiotu 

WIEDZA 

K_W06 ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych, ich uwarunkowaniach 

kulturowych i o rządzących nimi prawidłowościach. 

K_W07 ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach 

życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach, ze zwróceniem uwagi na 

systemy formalne i nieformalne, instytucjonalne i nieinstytucjonalne. 

K_W10 ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, 

ich specyfice i procesach w nich zachodzących z podstawowymi zasadami ich 

funkcjonowania (m.in. zasadą pomocniczości). 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich genezę, 

ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej, wskazuje na ich 

uwarunkowania i zależności. 

K_U02 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz 

powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów 

edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także 

motywów, modeli i wzorów ludzkich zachowań. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) 

K_K03 ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych 

w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje 

aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i 

zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki. 

K_K04 ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, o roli refleksji na 

tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz kierowania się normą 

personalistyczną w edukacyjnej pracy 

Metody dydaktyczne 

wykład, 

prezentacja multimedialna 

Treści programowe przedmiotu 

- idea wolontariatu i historia działań o charakterze wolontarystycznym, 

- rodzaje wolontariatu, 

- motywacja wolontariuszy, 

- prawne aspekty wolontariatu w Polsce, 

- problemy społeczne ze szczególnym uwzględnieniem tych obszarów, w których mogą być 

pomocni wolontariusze, 

- zasady organizacji pracy wolontariuszy – indywidualny program wolontarystyczny, 

- konstruowanie programów wychowawczych opartych na wolontariacie. 

Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia 



aktywność w dyskusji – 20%, obecność na zajęciach – 20%, egzamin ustny - 60%. 
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