
S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USTEO-Fam-O-I-S-21/22Z

pedagogika społeczna
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
familiologia

US95AIWT_43S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 43
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 E0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. IWONA JAZUKIEWICZ

Prowadzący zajęcia: dr hab. IWONA JAZUKIEWICZ

Cele przedmiotu:
Przekazanie wiedzy na temat środowiskowych uwarunkowań procesu wychowania; przygotowanie do praktycznego
wykorzystania wiedzy teoretycznej w tym zakresie.

Wymagania wstępne: Zaliczenie "Wprowadzenia do pedagogiki"

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
zna i rozumie środowiskowe uwarunkowania procesów
wychowawczych

K_W05
K_W071 EP1

umiejętności
potrafi określić i ocenić siły społeczne istotne w
aktywizacji społeczno-wychowawczej środowiska K_U011 EP2

kompetencje społeczne
jest świadomy potrzeby i możliwości przekształcania
środowiska życia przy wykorzystaniu jego zasobów
ludzkich i rzeczowych

K_K021 EP3

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: pedagogika społeczna

Forma zajęć: wykład

21. Charakterystyka pedagogiki społecznej jako nauki 3 0

22. Centralne kategorie pojęciowe pedagogiki społecznej 3 0

23. Bezrobocie jako problem pedagogiki społecznej 3 0

24. Ubóstwo jako problem pedagogiki społecznej 3 0

25. Bezdomność jako problem pedagogiki społecznej 3 0

26. Niewłaściwe odżywianie się jako problem społeczno-pedagogiczny 3 0

27. Przemoc i agresja jako problem społeczny 3 0

18. Eurosieroctwo w Polsce jako problem rodziny 3 0

Forma zajęć: ćwiczenia
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21. Zjawisko cyberprzemocy - charakterystyka, skala i działania profilaktyczne 3 0

22. Niedostosowanie społeczne 3 0

23. System wsparcia i pomocy ubogim, bezrobotnym, bezdomnym w woj. zachodniopomorskim 3 0

24. Stalking, mobbing, bullying jako zagrożenie dla jednostki i wyzwanie dla społeczeństwa 3 0

25. Prostytucja nieletnich 3 0

26. Praca z dziećmi ulicy: streetworker, partyworker, networker 3 0

27. Styl życia a zagrożenie dla społeczności 3 0

18. Podsumowanie i synteza 3 0

wykład informacyjny
praca w grupachMetody kształcenia

Kawula S. (2012): Pedagogika społeczna dzisiaj i jutro, Toruń

Marynowicz-Hetka E. (2009): Pedagogika społeczna, Warszawa

Segiert K., Słupska K. (red.) (2020): Aktywna obecność człowieka w środowisku życia: perspektywa edukacyjna i społeczna,
Poznań

Winkler M. (2009): Pedagogika społeczna, Gdańsk

Literatura podstawowa

Ciczkowska-Giedziun M., Kantowicz E. (red.) (2010): Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny, Toruń

Florczak A., Lisowska A. (red.) (2014): Organizacje międzynarodowe w działaniu, Wrocław

Marczak M., Pastwa-Wojciechowska B., Błażek M. (red.) (2010): Wiedza, doświadczenie, praktyka: interdyscyplinarne
spojrzenie na problemy społeczne, Kraków

Radziewicz-Winnicki A. (2008): Pedagogika społeczna w obliczu realiów codzienności, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

3Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń - na podstawie obecności, aktywności i kolokwium.
Zaliczenie wykładów - na podstawie wyniku pisemnego egzaminu obejmującego wiedzę z wykładów; warunkiem
dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu ustala koordynator przedmiotu według algorytmu: 2/3 oceny z zaliczenia wykładów + 1/3 oceny z
zaliczenia ćwiczeń (zaokrąglanie wyniku do pełnej oceny według zasady: 3,00-3,24 = dst; 3,25-3,74 = dst plus; 3,75-
4,24 = db; 4,25-4,74 = db plus; 4,75-5,00 = bdb). W przypadku poprawiania oceny niedostatecznej dla jednej z form
zajęć końcowa ocena z przedmiotu - obliczona według powyższego algorytmu na podstawie uzyskanych ostatecznie
ocen pozytywnych - zostaje obniżona o 0,5. W przypadku poprawiania dwóch ocen niedostatecznych (dla każdej z
form zajęć) ocena końcowa zostaje obniżona o 1,0. (Obniżone oceny nie mogą być niższe niż 3,0.)

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 pedagogika społeczna Ważona

3 pedagogika społeczna [wykład] egzamin 0,67

3 pedagogika społeczna [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,33

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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32Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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