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Cele przedmiotu:

Zapoznanie z praktycznymi sposobami realizacji wychowawczych funkcji rodziny wspomagających rozwój dziecka i
zapobiegających powstawaniu zaburzeń w jego psychospołecznym funkcjonowaniu oraz z praktycznymi sposobami
wspomagania funkcjonowania związku małżeńskiego. Przygotowanie do wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w
działalności praktycznej.

Wymagania wstępne:

Posiadanie podstawowej wiedzy z psychologii i pedagogiki oraz z przedmiotu "Problemy współczesnej rodziny"
EFEKTY UCZENIA SIĘ

Kategoria

Lp

KOD

Odniesienie do
efektów dla
programu

Opis efektu

1

EP1

opisuje przejawy i uwarunkowania prawidłowego
funkcjonowania rodziny

K_W02
K_W03

2

EP2

wyjaśnia trudności w realizowaniu podstawowych funkcji
wychowawczych rodziny oraz zadań małżonków wobec
siebie

K_W06
K_W07

1

EP3

rozpoznaje błędy wychowawcze, pojawiające się w
rodzinie oraz błędy w relacjach małżeńskich

K_U01
K_U02

2

EP4

proponuje i omawia rozwiązania poszczególnych
problemów w życiu rodzinnym związanych z pełnieniem
funkcji wychowawczych oraz w życiu małżonków

K_U07
K_U08

1

EP5

zachowuje ostrożność i jest wrażliwy na kwestie
związane z problemami pojawiającymi się w życiu
małżeńskim i rodzinnym człowieka

K_K05

2

EP6

wykazuje odpowiedzialność za własne zachowanie w
obliczu pytań, wątpliwości i problemów stawianych przez
małżonków i rodziców oraz za własne zachowania
podczas analizy tych problemów

K_K04

wiedza

umiejętności

kompetencje społeczne

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE

Semestr

w tym elearning

Przedmiot: psychopedagogika rodziny
Forma zajęć: ćwiczenia
1. Psychospołeczne zasoby małżonków-rodziców i dzieci jako podstawa rozwoju więzi i relacji
interpersonalnych w rodzinie

3

4

2. Prawa i właściwości rozwojowe dzieci i młodzieży oraz ich uwarunkowania

3

4

3. Reguły funkcjonowania "zdrowej" rodziny i ich konsekwencje dla rozwoju i funkcjonowania
poszczególnych jej członków

3

2

1/3

4. Wychowanie w rodzinie - cel, istota i uwarunkowania

3

2

5. Problemy w wychowaniu dzieci - ich przejawy i przyczyny

3

3

6. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej u dziecka i ich rodziców

3

2

7. Wzmacnianie poczucia własnej wartości u dzieci i ich rodziców

3

2

8. Rozumienie i zaspokajanie podstawowych potrzeb dzieci i dorosłych członków rodziny

3

2

9. Temperament poszczególnych członków rodziny

3

2

10. Budowanie prawidłowych granic w systemie rodzinnym

3

2

11. Metody wychowawcze i konsekwencja w wychowaniu

3

1

12. Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w małżeństwie i w rodzinie

3

1

13. Usamodzielnianie dzieci w poszczególnych okresach rozwojowych

3

1

14. Współpraca dzieci z rodzicami

3

1

15. Relacje między rodzeństwem

3

1

Metody kształcenia

praca w grupie metodą warsztatową
Nr efektu uczenia się
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
PROJEKT

EP3,EP4,EP5,EP6

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

EP1,EP2,EP3,EP4

Zaliczenie zajęć uzyskiwane jest na podstawie obecności i aktywności w pracy grupowej oraz na podstawie oceny
merytorycznej przedstawionego przez studentów konspektu spotkania z małżeństwem lub z rodziną.
Forma i warunki zaliczenia Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu jest równa ocenie otrzymanej z zaliczenia zajęć. W przypadku poprawiania oceny
niedostatecznej końcowa ocena zostaje obniżona o 1,0 względem otrzymanej oceny pozytywnej (nie może być ona
jednak niższa niż 3,0).
Sem.
Metoda obliczania oceny
końcowej

3
3

Rodzaj
zaliczenia

Przedmiot
psychopedagogika rodziny
psychopedagogika rodziny [ćwiczenia]

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

Ważona
zaliczenie z
oceną

1,00
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NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
W tym e-learning
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w egzaminie/zaliczeniu

2

0
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Przygotowanie się do zajęć

4

Studiowanie literatury

12

Udział w konsultacjach

12

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

5

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

75

Liczba punktów ECTS

3

3/3

