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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Praca z bezrobotnym i jego rodziną 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Work with the unemployed and their families 

Kierunek studiów  Pedagogika specjalna 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I stopień 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Pedagogika  

Język wykładowy Polski  

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr Lidia Pietruszka 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład    
 
2 

konwersatorium   

ćwiczenia 15 V 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Zakłada się znajomość podstawowych pojęć socjologicznych i 
pedagogicznych oraz znajomość teoretycznych podstaw pedagogiki rodziny 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie studenta ze zjawiskiem bezrobocia, jego przyczynami, rodzajami, 
skutkami (w sferze indywidualnej, w sferze zatrudnionych oraz w sferze ogólnospołecznej) oraz 
sposobami zapobiegania bezrobociu  

Celem ćwiczeń jest wskazanie metod efektywnej pracy z osobą bezrobotną oraz jej rodziną  

Uwrażliwienie studenta na potrzeby osób bezrobotnych i ich rodzin  

 

  



Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 
 

 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 
efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student ma wiedzę z zakresu znaczenia pracy dla rozwoju 
człowieka  

K_W07 

W_02 Posiada wiedzę na temat sposobów wsparcia osób zagrożonych 
bezrobociem  

K_W06 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student posiada umiejętność dostosowania właściwych metod 
pracy z osobą bezrobotną i i jej rodziną  

K_U05 

U_02 Posiada umiejętność planowania, realizacji i oceny skuteczności 
podjętych oddziaływań na środowisko rodzinne doświadczające 
zjawiska bezrobocia  

K_U05 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student potrafi poprawnie skonstruować oraz zaplanować 
działania pomocowe, jest zdolny do samooceny i ewentualnej 
modyfikacji zaplanowanych czynności w przyszłym działaniu 

K_K02 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Praca  
 - jej formy 
- postawy wobec pracy 
- praca jako wartość 
2. Bezrobocie jako zjawisko społeczne 
3. Definicja bezrobocia/bezrobotnego  
4. Stopa bezrobocia  
5. Struktura osób bezrobotnych  
6. Charakterystyka polskiego bezrobocia  
7. Rodzaje bezrobocia  
8. Przyczyny bezrobocia  
9. Skutki bezrobocia:  
- ekonomiczne  
- psychologiczne  
10. Formy walki z bezrobociem:  
- aktywne  
- pasywne  
11. Praca socjalna z bezrobotnym i jego rodziną  
- definicja pracy socjalnej  
- etapy prowadzenia pracy socjalnej z osobą bezrobotną 

 

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 konwersatoryjny  kolokwium Wypełnione i ocenione 
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kolokwium 

W_02 opis  kolokwium   

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 praca z tekstem realizacja projektu Karta oceny projektu 

U_02 opis kolokwium  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 dyskusja  
obserwacja uczestnicząca 

  

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Kolokwium zaliczeniowe  
Aktywność  
Obecność 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

7,5 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

1. J. Pilch, Bezrobocie – nowa kwestia społeczna, w: T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika 
społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, wyd. „Żak”, Warszawa 1995, s. 367-387.  
2. E. Kwiatkowski, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2009.  
3. Z. Ratajczak, Bezrobocie jako wyzwanie, wyd. UŚ, Katowice 2004.  
4. J. Karney, Psychopedagogika pracy, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007.  
5. D. Możdżeńska – Mrozek, M. Szylko – Skoczny, Kwestia bezrobocia. w: A. Rajkiewicz, J. Supińska, 
M. Księżopolski (red.), Polityka społeczna. Wyd. Interart, Warszawa 1996, s. 171 – 181. 

Literatura uzupełniająca 

1. I . Szczygielska,  Migracje zarobkowe kobiet i ich wpływ na funkcjonowanie rodzin , Wyd. UW, 
Warszawa 2013.  

 

 

 


