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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Diagnoza sytuacji rodzinnej osób z 
niepełnosprawnością  

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Diagnosis of the family situation of people with 
disabilities 

Kierunek studiów  Pedagogika specjalna 

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   2 
 konwersatorium   

ćwiczenia 15 II 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne znajomość podstaw teoretycznych pedagogiki rodziny, wiedza podstawowa 
na temat diagnozy w pedagogice 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

zaznajomienie z rozumieniem sytuacji rodzinnej, jej elementów, uwarunkowań,  
  

kształtowanie umiejętności wyodrębnienia faktów i zjawisk objętych diagnozą, poradnictwem i 
terapią pedagogiczną 

doskonalenie pedagogicznego warsztatu diagnostycznego i poradnictwa. 
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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 

   

   

   

UMIEJĘTNOŚCI 

 Posiada pogłębione umiejętności analityczne i prognostyczne zgodne 

ze specyfiką wybranej ścieżki kształcenia specjalistycznego 
K_U07 ??? 

   

   

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

 

Jest gotów do inicjowania działania na rzecz opieki i wychowania w 

wybranych środowiskach społecznych K_K04 ??? 

   

   

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Diagnozowanie sytuacji rodzinnej osoby z niepełnosprawnością i innych członków rodziny, diagnoza 
relacji wewnątrzrodzinnych i przebiegu procesu wychowania, wskazanie na elementy i czynniki  
warunkujące tę sytuację, prezentacja wybranych technik umożliwiających poznanie sytuacji 
rodzinnej, zastosowanie poradnictwa pedagogicznego wobec problemów zdiagnozowanej  
sytuacji. Szczegółowa problematyka ćwiczeń wyznaczona jest przez rodzaj i treść sytuacji, z którą 
studenci spotykają się w ramach badań wybranych rodzin.   

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

    

    

    

UMIEJĘTNOŚCI 

  Studium przypadku prezentacja Oceniony tekst pracy 

pisemnej 

    

    

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

  Dyskusja prezentacja Oceniony tekst pracy 
pisemnej 
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VI. Kryteria oceny, wagi 

Ocena niedostateczna 

Student nie potrafi zastosować wybranych technik i narzędzi badawczych, nie umie zaplanować 

działań wspierających rodzinę i nie jest gotowy do podejmowania działań zawodowych o 

diagnostycznym charakterze, nie wykazuje aktywności i trudu w diagnozowaniu rodziny 

Ocena dostateczna 

 Student zna wybrane techniki i narzędzia badawcze, częściowo umie zaplanować niektóre działania 

wspierające rodzinę, zna potrzebę diagnozy sytuacji rodziny, ale nie potrafi jej przeprowadzić 

Ocena dobra 

 Student zna większość technik i narzędzi diagnostycznych i potrafi jej zastosować, potrafi 

zorganizować działania diagnostyczne i w całości je przeprowadzić 

Ocena bardzo dobra 

 Student zna wszystkie objęte programem zajęć techniki i narzędzia badawcze, zna ich możliwości i 

ograniczenia, potrafi zaplanować i przeprowadzić wieloaspektową diagnozę, jest gotowy do 

podejmowania działań diagnostycznych, wykazuje aktywność w projektowaniu dalszego 

postępowania pedagogicznego. 
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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 

 Barbaro de B. Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków 1999. 

 Brągiel J. Jasiński Z., O potrzebie i możliwościach wykorzystywania metod jakościowych w 

badaniach nad rodziną, w: Kiereś B. Nowak M., Opozda D. (red.) Wybrane zagadnienia teorii i 

praktyki pedagogiki rodziny. Pamięci Księdza Profesora Józefa Wilka SDB (1937-2003). Lublin: 2006.  

Jarosz E., Wysocka E. Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania. 

Warszawa 2006 

Literatura uzupełniająca 

 Szczegółowa literatura adekwatna do diagnozowanej sytuacji. 

 

 

 


