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Wymagania wstępne:

brak
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

K_W10

H2A_W10,
S2A_W02,
S2A_W03,

K_U05

S2A_U04,
S2A_U05,
S2A_U07,

1. opisuje formy działania katolickich instytucji wspierania
rodziny
Wiedza

2. rozpoznaje specyfikę pracy organizacji katolickich i
niekatolickich na rzecz wspierania rodziny
3. analizuje problemy rodziny i dostosowuje możliwości pomocy
do specyfiki pracy poszczególnych instytucji
Umiejętności

K_U06

H2A_U08,
S2A_U06,
Kompetencje społeczne

4. angażuje się w nawiązanie współpracy z przedstawicielami
poszczególnych instytucji w celu zaprezentowania grupie ich
specyfiki

K_K06

H2A_K02,
H2A_K05,
S2A_K05,

TREŚCI PROGRAMOWE

Liczba godzin

Forma zajęć: ćwiczenia
1. Specyfika funkcjonowania katolickich instytucji wspierania rodziny – ich rodzaje, cele i zadania

1

2. Sposoby wspierania rodzin zagrożonych patologiami społecznymi

2

3. Pomoc samotnym matkom

2

4. Działalność katolickich organizacji na rzecz dzieci i młodzieży

2

5. Specyfika katolickich poradni rodzinnych

2

6. Formy wspierania rodzin ubogich i wielodzietnych oraz osób samotnych, starszych i bezdomnych

2

7. Wolontariat w katolickim systemie wspierania rodziny

1

8. Wsparcie rodzin z osobami chorymi i umierającymi

1

9. Działania na rzecz planowania rodziny i ochrony życia od poczęcia

1

10. Organizowanie pieczy zastępczej

1

Metody kształcenia

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia

praca w grupie i praca indywidualna
przygotowywanie prezentacji działań poszczególnych katolickich instytucji wspierania rodziny
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* prezentacje

1,2,3,4,

Zaliczenie na ocenę; ustalenie oceny zaliczeniowej za prezentację działań poszczególnych katolickich
instytucji wspierania rodziny.
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NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

15

Udział w konsultacjach

6

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia

2

Przygotowanie się do zajęć

5

Studiowanie literatury

10

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia

2

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

50

Liczba punktów ECTS

2

