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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Współczesne problemy społeczne i edukacyjne 
(konwersatorium- grupa 1) 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Contemporary social and educational problems 
(seminar - group 1) 

Kierunek studiów  Pedagogika specjalna 

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

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarna 

Dyscyplina Pedagogika specjalna  

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dorota Kornas-Biela 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   4 

konwersatorium 30 I 

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne 1. Podstawowa wiedza w zakresie problemów społecznych 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C 1. Uwrażliwienie studentów na dostrzeganie problemów społecznych i edukacyjnych 
współczesności i szukanie sposobów ich rozwiązywania  

C 2. Przekazanie wiedzy o współczesnych problemach społecznych i edukacyjnych 

C 3. Kształtowanie umiejętności przedstawiania swojego stosunku do powyższych problemów, 
uzasadnienia swojego stanowiska, obrony swoich poglądów, dyskutowania, ale i otwarcia na 
zmiany   
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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 Student przedstawia teoretyczne podłoże problemów 
społecznych i edukacyjnych    
  

KW_01 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student dokonuje obserwacji sytuacji i zdarzeń 
pedagogicznych, analizuje je, wykorzystując wiedzę 
pedagogiczną  

KU_01_KU_02 

U_02 Student wykorzystuje w codziennej praktyce edukacyjnej 
różnorodne sposoby organizowania środowiska nauczania-
uczenia się, uwzględniając specyficzne potrzeby i możliwości 
grupy wynikające z problemów społecznych i edukacyjnych 

KU_07 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student dostrzega ludzkie problemu o charakterze 
edukacyjnym oraz aktywnie podejmuje działania na rzecz 
środowiska społecznego z 
przekonaniem o sensie wartości i potrzebie podejmowanych 
działań oraz odpowiedzialności za podjęte 
zobowiązania; 
 

K_K04 

K_02 Student przestrzega zasad etyki i profesjonalizmu w 
środowisku pracy, odpowiedzialnie przygotowuje się do pracy 
oraz podejmuje decyzje. 

K_K05 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Ogólne wprowadzenie do zagadnienia problemów społecznych i edukacyjnych.  
2. Rodzaje współczesnych problemów społecznych i edukacyjnych 
3. Pornografia 
4. Manipulacje w mediach 
5. Manipulacje w związkach 
6. Homoseksualizm 
7. Zaburzenia seksualne 
8. Zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja) 
9. Niepowodzenia prokreacyjne i sposoby zaradzenia im 
10. Współczesne formy eugeniki  
11. Relacje młodzież – dorośli 
12. Eurosieroctwo 
13. Edukacja w przyszłości 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 
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W_01 Think-Pair-Share Karta myśli Karta myśli 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Praca w grupie Obserwacja Karta obserwacji 

U_02 Studium przypadku Obserwacja Karta obserwacji 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Obserwacja Karta obserwacji 

K_02 Praca w grupie Obserwacja Karta obserwacji 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia 

BARDZO DOBRY   

Ma na wysokim poziomie uporządkowaną wiedzę na temat społecznych i edukacyjnych problemów  

współczesności. W zakresie umiejętności bardzo dobrze potrafi wykorzystywać nabytą wiedzę 

teoretyczną z tego zakresu do analizowania i interpretowania problemów z różnych punktów widzenia 

(np. świetle nauki Kościoła katolickiego). W zakresie kompetencji społecznych podkreśla potrzebę 

ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego, ma wysoko rozwinięte kompetencje prowadzenia 

dyskusji na trudne tematy i z osobami o innych poglądach na rzeczywistość.  

DOBRY   

Ma uporządkowaną wiedzę na temat społecznych i edukacyjnych problemów  współczesności. W 

zakresie umiejętności potrafi wykorzystywać nabytą wiedzę teoretyczną z tego zakresu do 

analizowania i interpretowania problemów z różnych punktów widzenia (np. świetle nauki Kościoła 

katolickiego). W zakresie kompetencji społecznych widzi potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju 

osobistego oraz potrafi prowadzić dyskusje na trudne współczesne tematy edukacyjne i społeczne.  

DOSTATECZNY   

Ma na dostatecznym poziomie uporządkowaną wiedzę na temat społecznych i edukacyjnych 

problemów współczesności. W zakresie umiejętności potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do 

analizowania i interpretowania problemów współczesności. W zakresie kompetencji społecznych radzi 

sobie w dyskusji na współczesne tematy edukacyjne i społeczne.  

 

NIEDOSTATECZNY   

Nie ma uporządkowanej wiedzy na temat społecznych i edukacyjnych problemów  współczesności. W 

zakresie umiejętności nie potrafi wykorzystywać nabytej wiedzy teoretycznej z tego zakresu do 

analizowania i interpretowania problemów z różnych punktów widzenia (np. świetle nauki Kościoła 

katolickiego). W zakresie kompetencji społecznych nie widzi potrzeby ciągłego dokształcania się  i nie  

potrafi prowadzić dyskusji na trudne współczesne tematy edukacyjne i społeczne.  

Sposób weryfikacji: Prezentacja własna w czasie zajęć 30%, udział w prowadzonych na zajęciach 

dyskusjach (15%), sprawdzian pisemny 40%, obecność na zajęciach 15%.  
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 godz. konwersatorium + dostępność na 
konsultacjach  

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

50 godz. 
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