
Kod 
przedmiotu

05.0-IH- 
PEDP- 

ADOWWŚ

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

III Forma zaliczenia

Wykład

15 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

15 Razem

35 Praca własna studenta 

50 Razem

2 ECTS

W1

W2

W3

Wyposażenie studnta w podstawową wiedzę i umiejetności z zakresu współdziałania z innymi osobami i grupami osób - asystowania im, kurateli - dla poprawy 
ich funkcjonowania oraz wychowawczego ingerowania w warunki środowiska wychowawczego

Posiadanie podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu pedagogii, psychologii i socjologii. Otwartość wobec drugiego człowieka, gotowość do postawy 
prospołecznej

INSTYTUT HUMANISTYCZNY

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

zna różne ujęcia funkcjonowania człowieka, rozumie ich filozoficzne, humanistyczne i 
społeczne źródła oraz konteksty

zna i rozumie rodzaje, sposoby tworzenia oraz funkcjonowania relacji społecznych, ze 
szczególnym uwzględnieniem oddziaływań opiekuńczych, wychowawczych i wspierających 
realizowanych w formie asysty specjalisty

zna, potrafi nazwać i opisać podstawowe struktury społeczne, środowiska i instytucje istotne 
w działaniach opiekuńczych, wychowawczych i wspierających specjalisty - wychowawcy, 
opiekuna, terapeuty, asystenta

Wiedza

K_W04  K_W06  K_W07  

CEL PRZEDMIOTU

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Razem 9

Praca własna studenta 41

Razem 50

ECTS 2

Ćwiczenia 9

Kierunek studiów
Pedagogika opiekuńczo-
wychowawcza z terapią zajęciową

Moduł kształcenia Polski

Semestr Zaliczenie z oceną

Poziom kształcenia Praktyczny

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

ASYSTA W DZIAŁANIACH OPIEKUŃCZYCH, WYCHOWAWCZYCH I 
WSPIERAJĄCYCH W ŚRODOWISKU SPOŁECZNYM

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny



U1

U2

U3

K1

K2

K3

W C L /P

3

3

3

3

3

0 15 0

W C L /P

1

2

2

2

2

0 9 0

Wolontariat - szansą dla człowieka, grupy, państwa, społeczeństwa.

Instytucje kurateli w Polsce.

Wolontariat - szansą dla człowieka, grupy, państwa, społeczeństwa.

Instytucje kurateli w Polsce.

Asystent osoby niepełnosprawnej - prawo osoby i  obowiązek społeczeństwa.

STUDIA NIESTACJONARNE

Temat

Liczba godzin

STUDIA STACJONARNE

Temat

RAZEM

Asystent osoby niepełnosprawnej - prawo osoby i  obowiązek społeczeństwa.

Liczba godzin

Środowisko wychowawcze i sytuacje trudne - pojęcie, istota, rodzaje.

Asystent rodziny - jako nowy zawód i nowa usługa.

Środowisko wychowawcze i sytuacje trudne - pojęcie, istota, rodzaje.

Asystent rodziny - jako nowy zawód i nowa usługa.

RAZEM

posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie społeczne 
znaczenie wiedzy pedagogicznej, szczególnie w działaniach o charakterze asysty

postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny, jest przekonany o pozytywnej selekcji w 
profesji pedagogicznej

jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - 
zarówno podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej, opartej na działaniach o charakterze 
asysty

K_K02  K_K05  K_K07  

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

posiada umiejętność efektywnego wykorzystania wiedzy, procedur i środków do 
wykonywania zadań zawodowych w organizacji lub instytucji pozostającej w 
zainteresowaniu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i podmiotow realizujących działania 
o charakterze asysty wobec osób w różnym wieku i doświadczających różnego rodzaju 
sytuacji trudnych

Kompetencje społeczne

Umiejętności

K_U24  K_U27  K_U28  potrafi zaplanować sieć wsparcia dla jednostek lug grup społecznych przy asyście specjalisty 
w obrębie wybranego obszaru dzialalności pedagogicznej (edukacyjnej, wychowawczej, 
opiekuńczej, kulturalnej, i/lub pomocowej)

potrafi analizować i oceniać treści przekazu medialnego; umie wykorzystać w sytuacji asysty 
osoby/grupy w trudnej sytuacji życiowej taki przekaz w działalności edukacyjnej, 
wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i/lub pomocowej



Kod Opis
Egzamin/

Prace 
kontrolne

Projekty
Aktywność 
na zajęciach

Waga w werfikacji efektów kształcenia 70% 20% 10%

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

Stacjonarne

1 15

2 35

50

2

1

2

1

2

3

Kromolicka B., Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych.

Uzupełniajaca

Soroczyńska M., Asystent osoby z niepełnosprawnością. Studium prawno-porównawcze.

Niestacjonarne

9

Sawicka K., Model kurateli sądowej, "Biuletyn Polskiego Towarystwa Kryminologicznego im. Prof.. S. Batawii, 1996, nr 5

Dunajska A., Dunajska D., Klein B., Asystentura w pomocy społecznej. Poradni dla pracowników socjalnych

LITERATURA

Podstawowa

Szpunar M., Asystentura rodziny - nowatorska metoda pomocy społecznej w Polsce.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów

Praca własna studenta 41

posiada umiejętność efektywnego wykorzystania wiedzy, procedur i środków do wykonywania zadań 
zawodowych w organizacji lub instytucji pozostającej w zainteresowaniu pedagogiki opiekuńczo-
wychowawczej i podmiotow realizujących działania o charakterze asysty wobec osób w różnym wieku i 
doświadczających różnego rodzaju sytuacji trudnych

potrafi zaplanować sieć wsparcia dla jednostek lug grup społecznych przy asyście specjalisty w obrębie 
wybranego obszaru dzialalności pedagogicznej (edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, 
i/lub pomocowej)

50Suma

ECTS 2

posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie społeczne znaczenie 
wiedzy pedagogicznej, szczególnie w działaniach o charakterze asysty

postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny, jest przekonany o pozytywnej selekcji w profesji 
pedagogicznej

jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - zarówno 
podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej, opartej na działaniach o charakterze asysty

potrafi analizować i oceniać treści przekazu medialnego; umie wykorzystać w sytuacji asysty 
osoby/grupy w trudnej sytuacji życiowej taki przekaz w działalności edukacyjnej, wychowawczej, 
opiekuńczej, kulturalnej i/lub pomocowej

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

zna różne ujęcia funkcjonowania człowieka, rozumie ich filozoficzne, humanistyczne i społeczne źródła 
oraz konteksty

zna i rozumie rodzaje, sposoby tworzenia oraz funkcjonowania relacji społecznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem oddziaływań opiekuńczych, wychowawczych i wspierających realizowanych w formie 
asysty specjalisty

zna, potrafi nazwać i opisać podstawowe struktury społeczne, środowiska i instytucje istotne w 
działaniach opiekuńczych, wychowawczych i wspierających specjalisty - wychowawcy, opiekuna, 
terapeuty, asystenta



Kod 
przedmiotu

05.7-IH- 
PEDP-
POW

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

III Forma zaliczenia

15 Wykład

15 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

30 Razem

30 Praca własna studenta 

60 Razem

2 ECTS

W1

W2

W3

U1

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu 
(modułu) PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny

Poziom kształcenia Praktyczny

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład 9

Ćwiczenia 9

Kierunek studiów
Pedagogika opiekuńczo-
wychowawcza z terapią zajęciową

Moduł kształcenia Polski

Semestr Egzamin

Praca własna studenta 42

Razem 60

ECTS 2

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Razem 18

Wiedza

Umiejętności

K_W01  K_W03  K_W19  

CEL PRZEDMIOTU

Przekazanie wiedzy z zakresu pedagogoiki opiekuńczej (wychowawczej) jako dyscypliny naukowej; Ukazanie różnych jej koncepcji i 
poglądów prezentowanych przez wybitnych pedagogów

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Podstawowe wiadomości z zakresu pedagogiki, psychologii, biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania; Umiejetność dostrzegania 
przemian i tendencji w zakresie opieki i organizacji działań opiekuńczych i wychowawczych

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie 
właściwym dla pedagogiki opiekuńczej (wychowawczej), oraz sposoby jej zastosowania w 
obrębie pokrewnych dla pedagogiki dyscyplin naukowych

ma podstawową wiedzę na temat edukacji, wychowania i uczenia się, oraz uniwersalnych, 
humanistycznych, społeczno-kulturowych, ideologicznych, biologicznych, psychologicznych 
i medycznych kontekstów tych procesów

zna i rozumie etyczne systemy aksjonormatywne i odniesienie do nich w zakresie opieki i 
wychowania

umie argumentować własne stanowisko, prezentować własne poglądy  w odniesieniu do 
wybranych koncepcji i przejawów pedagogicznych działań, szczególnie w obszarze opieki i 
wychowania

INSTYTUT HUMANISTYCZNY

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE



U2

U3

K1

K2

W C L /P

4 1

3 3

3 3

4 2

1 6

15 15 0

W C L /P

2 1

2 2

2 1

2 1

1 4

9 9 0

Kod Opis
Egzamin/

Prace 
kontrolne

Projekty
Aktywność 
na zajęciach

Waga w werfikacji efektów kształcenia 70% 20% 10%

W1

K_U14  K_U18  K_U20  
dostrzega etyczny wymiar działalności pedagogicznej (opiekuńczej, wychowawczej), umie 
dostosować normy i reguły działania pedagogicznego (opiekuńczo - wychowawczego) do 
aksjologicznego uniwersum

posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie społeczne 
znaczenie wiedzy pedagogicznej dla opieki i wychowania dzieci i młodzieży

rozumie etyczny wymiar badań naukowych w obszarze opieki, wychowania, terapii i 
wspomagania osób w różnych fazach życia, potrafi rozwiązywać problemy etyczne w tym 
zakresie

K_K02  K_K06  

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Kompetencje społeczne

dostrzega związki przyczynowo-skutkowe w praktycznej działalności pedagogicznej 
(opiekuńczo - wychowawczej)

RAZEM

Zasady opieki i wychowania przez opiekę; Funkcje opieki (homeostatyczna, egzystencjalna, regulacyjna, 
usamodzielniająca, socjalizująca); Potrzeby opiekuńcze (definicje i klasyfikacja)

Liczba godzin

Pedagogika opiekuńcza jako dyscyplina naukowa. Geneza i historia opieki. Różnorodność interpretacji 
pojęcia opieka. Przedmiot, zakres i funkcje opieki. Specyficzne cechy opieki. Relacje między opieką 
pomocą i wychowaniem

Kategorie opieki (rodzinna, moralna, prawna, wychowawcza). Formy opieki i wychowania (rodzinne i 
instytucjonalne) nad dzieckiem, osobami niepełnosprawnymi i starszymi.

Pedagogika opiekuńcza jako dyscyplina naukowa. Geneza i historia opieki. Różnorodność interpretacji 
pojęcia opieka. Przedmiot, zakres i funkcje opieki. Specyficzne cechy opieki. Relacje między opieką 
pomocą i wychowaniem

Kategorie opieki (rodzinna, moralna, prawna, wychowawcza). Formy opieki i wychowania (rodzinne i 
instytucjonalne) nad dzieckiem, osobami niepełnosprawnymi i starszymi.

RAZEM

STUDIA STACJONARNE

Temat

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie właściwym dla 
pedagogiki opiekuńczej (wychowawczej), oraz sposoby jej zastosowania w obrębie pokrewnych dla 
pedagogiki dyscyplin naukowych

Przedstawiciele pedagogiki opiekuńczej i ich systemy opiekuńczo- wychowawcze

Zjawisko sieroctwa dzieci (pojęcie, istota, rodzaje, przyczyny, skutki, choroba sieroca jako skutek 
wczesnego zerwania więzi matki z dzieckiem

Przedstawiciele pedagogiki opiekuńczej i ich systemy opiekuńczo- wychowawcze

Zjawisko sieroctwa dzieci (pojęcie, istota, rodzaje, przyczyny, skutki, choroba sieroca jako skutek 
wczesnego zerwania więzi matki z dzieckiem

Zasady opieki i wychowania przez opiekę; Funkcje opieki (homeostatyczna, egzystencjalna, regulacyjna, 
usamodzielniająca, socjalizująca); Potrzeby opiekuńcze (definicje i klasyfikacja)

STUDIA NIESTACJONARNE

Temat

Liczba godzin



W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

Stacjonarne

1 30

2 30

60

2

1

2

1

2

3

dostrzega związki przyczynowo-skutkowe w praktycznej działalności pedagogicznej (opiekuńczo - 
wychowawczej)

ma podstawową wiedzę na temat edukacji, wychowania i uczenia się, oraz uniwersalnych, 
humanistycznych, społeczno-kulturowych, ideologicznych, biologicznych, psychologicznych i 
medycznych kontekstów tych procesów

zna i rozumie etyczne systemy aksjonormatywne i odniesienie do nich w zakresie opieki i wychowania

dostrzega etyczny wymiar działalności pedagogicznej (opiekuńczej, wychowawczej), umie dostosować 
normy i reguły działania pedagogicznego (opiekuńczo - wychowawczego) do aksjologicznego 
uniwersum

60Suma

ECTS 2

posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie społeczne znaczenie 
wiedzy pedagogicznej dla opieki i wychowania dzieci i młodzieży

rozumie etyczny wymiar badań naukowych w obszarze opieki, wychowania, terapii i wspomagania osób 
w różnych fazach życia, potrafi rozwiązywać problemy etyczne w tym zakresie

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów

Praca własna studenta

Niestacjonarne

18

42

umie argumentować własne stanowisko, prezentować własne poglądy  w odniesieniu do wybranych 
koncepcji i przejawów pedagogicznych działań, szczególnie w obszarze opieki i wychowania

Jundził E., Pawłowska R., Pedagogika opiekuńcza: przeszłość - teraźniejszość - przyszłość, Gdańsk 2008

Uzupełniajaca

Badora S., Marzec D., Twórcy polskiej pedagogiki opiekuńczej, Częstochowa 1995

Stelmaszuk Z., Współczesne kierunki w opiece i wychowaniu nad dzieckiem, warszawa 1999

kelm A., Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej, Warszawa 2000

LITERATURA

Podstawowa

Dąbrowki Z., Pedagogika opiekuńcza, Olsztyn 2006



Kod 
przedmiotu

05.6-IH-
PEDP- 
TPTZ

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

III Forma zaliczenia

15 Wykład

15 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

30 Razem

20 Praca własna studenta 

50 Razem

2 ECTS

W1

W2

W3

U1

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

TEORETYCZNE PODSTAWY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny

Poziom kształcenia Praktyczny

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład 9

Ćwiczenia 9

Kierunek studiów
Pedagogika opiekuńczo-
wychowawcza z terapią zajęciową

Moduł kształcenia Polski

Semestr Egzamin

Praca własna studenta 32

Razem 50

ECTS 2

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Razem 18

Wiedza

Umiejętności

K_W01  K_W04  K_W16  

CEL PRZEDMIOTU

Wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw terapii zajęciowej ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy dotyczącej 
psychologicznych mechanizmów oddziaływań w procesie  terapii pracą

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

wiedza z zakresu podstaw psychologii rozwojowej i wychowawczej i jej praktycznej przydatności w procesie dynamizacji rozwoju;           
umiejętności komunikacji interpersonalnej, kreatywna i otwarta postawa uczestnika zajęć; świadomość ciągłego dokształcania się i osobistego 
rozwoju.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

Zzna i rozumie elementarną terminologię używaną w terapii zajęciowej oraz sposoby jej 
zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

zna różne ujęcia funkcjonowania człowieka w tym osób z trudnościami rozwojowymi, 
rozumie ich społeczne źródła oraz konteksty

ma wiedzę metodyczną w zakresie praktycznej działalności terapii przez pracę

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w odniesieniu do konkretnych sytuacji w 
przestrzeni terapii zajęciowej

INSTYTUT HUMANISTYCZNY

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE



U2

U3

K1

K2

K3

W C L /P

3 2

3 2

3 6

3 2

3 3

15 15 0

W C L /P

2 1

2 1

2 4

2 1

1 2

9 9 0

Kod Opis
Egzamin/

Prace 
kontrolne

Projekty
Aktywność 
na zajęciach

Waga w werfikacji efektów kształcenia 70% 20% 10%

W1

W2

K_U03  K_U05  K_U16  
umie, na podstawie posiadanej wiedzy teoretycznej, rozpoznać, opisać motywy oraz sposoby 
zachowań uczestników warsztatów terapii zajęciowej

posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i 
ograniczeń, jest gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej
działalności praktycznej

postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny

jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - 
zarówno podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej

K_K01  K_K05  K_K07  

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Kompetencje społeczne

potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się 
zadań zawodowych

RAZEM

Formy i metody terapii  zajęciowej , etapy terapii  zaj.,  prawne  zasady  tworzenia i działania warsztatów 
terapii  zajęciowej.

Liczba godzin

Rola pracy i określonych zajęć dla poprawy jakości  życia osoby chorej i niepełnosprawnej.

Miejsce terapii zaj. w różnych działach  medycyny i w naukach społecznych.

Rola pracy i określonych zajęć dla poprawy jakości  życia osoby chorej i niepełnosprawnej.

Miejsce terapii zaj. w różnych działach  medycyny i w naukach społecznych.

RAZEM

STUDIA STACJONARNE

Temat

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Zzna i rozumie elementarną terminologię używaną w terapii zajęciowej oraz sposoby jej zastosowania w 
obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

zna różne ujęcia funkcjonowania człowieka w tym osób z trudnościami rozwojowymi, rozumie ich 
społeczne źródła oraz konteksty

Formy arteterapii w warsztatach terapii  zajęciowej.

Rola terapeuty  zajęciowego  w zespole diagnostyczno-terapeutycznym  w różnych  placówkach.

Formy arteterapii w warsztatach terapii  zajęciowej.

Rola terapeuty  zajęciowego  w zespole diagnostyczno-terapeutycznym  w różnych  placówkach.

Formy i metody terapii  zajęciowej , etapy terapii  zaj.,  prawne  zasady  tworzenia i działania warsztatów 
terapii  zajęciowej.

STUDIA NIESTACJONARNE

Temat

Liczba godzin



W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

Stacjonarne

1 30

2 20

50

2

1

1

2

3

potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań 
zawodowych

ma wiedzę metodyczną w zakresie praktycznej działalności terapii przez pracę

umie, na podstawie posiadanej wiedzy teoretycznej, rozpoznać, opisać motywy oraz sposoby zachowań 
uczestników warsztatów terapii zajęciowej

50Suma

ECTS 2

posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i ograniczeń, jest 
gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej
działalności praktycznej

postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny

jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - zarówno podczas 
pracy indywidualnej jak i zespołowej

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów

Praca własna studenta

Niestacjonarne

18

32

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w odniesieniu do konkretnych sytuacji w przestrzeni 
terapii zajęciowej

Uzupełniajaca

Kozaczuk L. , Terapia zajęciowa w Domach Pomocy Społecznej ,Warszawa 1995

Kott T. Zajęcia pozalekcyjne i terapia zajęciowa z osobami o obniżonej sprawności umysłowej, Warszawa 2005

Baum E, Terapia zajęciowa, Warszawa 2010

LITERATURA

Podstawowa

Terapia zajęciowa w rehabilitacji medycznej Podręcznik dla studentów i terapeutów,Rottermund J., Nowotny J.,2014



Kod 
przedmiotu

05.0-IH- 
PEDP- 

TPPOWP

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

III Forma zaliczenia

15 Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

15 Razem

35 Praca własna studenta 

50 Razem

2 ECTS

W1

W2

W3

U1

INSTYTUT HUMANISTYCZNY

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

ma podstawową wiedzę na temat edukacji, wychowania i uczenia się, oraz uniwersalnych, 
humanistycznych, społeczno-kulturowych, ideologicznych, biologicznych, psychologicznych 
i medycznych kontekstów tych procesów

zna, potrafi nazwać i opisać podstawowe struktury społeczne, środowiska i instytucje istotne 
dla pracy opiekuńczo - wychowawczej w placówkach

zna sposoby konstruowania i kontrolowania własnej ścieżki kariery

Wiedza

Umiejętności

K_W03  K_W07  K_W18  

CEL PRZEDMIOTU

Wyjaśnienie teoretycznych podstaw opieki i wychowania stanowiących bazę działań opiekuńczo - wychowawczych; Zapoznanie z 
teoretycznymi podstawami diagnozy i praktyki pracy opiekuńczo - wychowawczej; usystematyzowanie wiedzy nt. unormowań prawnych 
opieki i wychowania dzieci

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Podstawowe wiadomości i umiejętności oraz kompetencje z zakresu pedagogiki i psychologii oraz socjologii

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Razem 9

Praca własna studenta 41

Razem 50

ECTS 2

Ćwiczenia

Kierunek studiów
Pedagogika opiekuńczo-
wychowawcza z terapią zajęciową

Moduł kształcenia Polski

Semestr Zaliczenie z oceną

Poziom kształcenia Praktyczny

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład 9

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

TEORETYCZNE PODSTAWY PRACY OPIEKUŃCZO- 
WYCHOWAWCZEJ W PLACÓWKACH

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny



U2

U3

K1

K2

K3

W C L /P

0 0 0

W C L /P

0 0 0

Kod Opis
Egzamin/

Prace 
kontrolne

Projekty
Aktywność 
na zajęciach

Waga w werfikacji efektów kształcenia 70% 20% 10%

W1

W2

STUDIA NIESTACJONARNE

Temat

Liczba godzin
Temat

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

ma podstawową wiedzę na temat edukacji, wychowania i uczenia się, oraz uniwersalnych, 
humanistycznych, społeczno-kulturowych, ideologicznych, biologicznych, psychologicznych i 
zna, potrafi nazwać i opisać podstawowe struktury społeczne, środowiska i instytucje istotne dla pracy 
opiekuńczo - wychowawczej w placówkach

RAZEM

Liczba godzin

RAZEM

STUDIA STACJONARNE

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Kompetencje społeczne



W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

Stacjonarne

1 15

2 35

50

2

1

2

1

2

3

Wykład Ćwiczenia

Uzupełniajaca

LITERATURA

Podstawowa

Tytuł/stopień naukowy

Instytut

PROWADZĄCY
Laboratorium/Projekt

Kontakt e-mail

Imię i Nazwisko

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów

Praca własna studenta

Niestacjonarne

9

41

0

0

50Suma

ECTS 2

0

0

0

0

zna sposoby konstruowania i kontrolowania własnej ścieżki kariery



Kod 
przedmiotu

14.5-IH-
PEDP- 
POPS

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

III Forma zaliczenia

Wykład

15 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

15 Razem

35 Praca własna studenta 

50 Razem

2 ECTS

W1

U1

Razem 9

Ćwiczenia 9

Laboratorium

STUDIA NIESTACJONARNE

Semestr Zaliczenie z oceną

Inna forma (jaka)

Wykład

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny

Praktyczny 

Kierunek studiów

Praca własna studenta 

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu 
(modułu) PODSTAWY ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

2

Wiedza

Umiejętności

CEL PRZEDMIOTU

Zapoznanie studentów z wiedzą teoretyczną dotyczącą funkcjonowania pomocy społecznej;ukazanie systemu prawnego w pomocy społecznej; 
zaprezentowanie zadań podmiotów pomocy społecznej oraz działalności instytucji pomocowych; omówienie form pomocy udzielanej różnym 
jednostkom i grupom społecznym.

Poziom kształcenia

Pedagogika opiekuńczo-
wychowawcza z terapią zajęciową

Moduł kształcenia Polski

STUDIA STACJONARNE

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Wiedza z zakresu socjologii, pedagogiki społecznej i etyki zawodowej. Nabycie umiejętności analizy i interpretacji przepisów prawnych 
regulujących funkcjonowanie instytucji pomocowych, pogłębienie znajomości terminologii naukowej i zasad jej stosowania w praktyce.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

zna różne ujęcia funkcjonowania człowieka, rozumie ich filozoficzne, humanistyczne i 
społeczne źródła oraz konteksty

posiada zdolność do inicjowania i organizowania działalności pedagogicznej w wybranym 
obszarze praktyki pedagogicznej

K_U22

INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Razem 50

ECTS

41

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

K_W04



K1

W C L /P

2

2

3

2

2

2

2

0 15 0

W C L /P

2

1

2

1

1

1

1

0 9 0

Interwencja socjalna (interwencja kryzysowa), poradnictwo i proces doradztwa jako metody działalności i 
skutecznego rozwiązywania problemów.

Kontrakt i mediacja w pracy socjalnej (negocjowanie i spisywanie umów). Wybrane zagadnienia z zakresu 
zabezpieczenia społecznego: świadczenia rodzinne, zatrudnienie socjalne.

Organizacja pomocy społecznej w jednostkach samorządu terytorialnego -ośrodki pomocy społecznej, 
powiatowe centra pomocy rodzinie, regionalne ośrodki polityki społecznej.

Pracownicy socjalni: umiejętności, kwalifikacje, prawa i obowiązki

Geneza, pojęcie, cele i zadania pomocy społecznej.

STUDIA NIESTACJONARNE

Temat

postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny

Jednostki organizacyjne pomocy społecznej: systematyzacja jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej, organizacja pomocy społecznej w gminie, powiecie i województwie samorządowym, wybrane 
jednostki organizacyjne (domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki adopcyjno-
opiekuńcze).

Kompetencje społeczne

Temat

STUDIA STACJONARNE

RAZEM

Liczba godzin

Interwencja socjalna (interwencja kryzysowa), poradnictwo i proces doradztwa jako metody działalności i 
skutecznego rozwiązywania problemów.

Kontrakt i mediacja w pracy socjalnej (negocjowanie i spisywanie umów). Wybrane zagadnienia z zakresu 
zabezpieczenia społecznego: świadczenia rodzinne, zatrudnienie socjalne.

Organizacja pomocy społecznej w jednostkach samorządu terytorialnego -ośrodki pomocy społecznej, 
powiatowe centra pomocy rodzinie, regionalne ośrodki polityki społecznej.

Pracownicy socjalni: umiejętności, kwalifikacje, prawa i obowiązki

Zadania podmiotów publicznych i niepublicznych w sferze pomocy społecznej (samorząd terytorialny, 
gmina, powiat, województwo, administracja rządowa.

Jednostki organizacyjne pomocy społecznej: systematyzacja jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej, organizacja pomocy społecznej w gminie, powiecie i województwie samorządowym, wybrane 
jednostki organizacyjne (domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki adopcyjno-
opiekuńcze).

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Liczba godzin

Geneza, pojęcie, cele i zadania pomocy społecznej.

Zadania podmiotów publicznych i niepublicznych w sferze pomocy społecznej (samorząd terytorialny, 
gmina, powiat, województwo, administracja rządowa.

K_K05

RAZEM



Kod Opis
Egzamin/

Prace 
kontrolne

Projekty
Aktywność 
na zajęciach

Waga w werfikacji efektów kształcenia 70% 20% 10%

W1

U1

K1

Stacjonarne

1 15

2 35

50

2

1

2

1

2

3

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów

posiada zdolność do inicjowania i organizowania działalności pedagogicznej w wybranym obszarze praktyki 
pedagogicznej

postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny

50

Marzec-Holka K.(red.), Pomoc społeczna-praca socjalna. Teoria i praktyka. Bydgoszcz 2003, t. I i II.

Niestacjonarne

Podstawowa

Suma

Czarnecka S., Majera R., Mirowska M. (red.), Rodzina w lokalnym systemie pomocy społecznej, Częstochowa 2005.

Uzupełniajaca

Brągiel J., Kurcz A.(red.), Pracownik socjalny. Wybrane problemy zawodu w okresie transformacji społecznej, Opole 2002.

Brągiel J., Sikora P. (red.), Praca socjalna wobec rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń człowieka, Opole 2005.

ECTS

Sierpowska I., Prawo pomocy społecznej 2 wydanie. Kraków 2007 i nowsze.

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

zna różne ujęcia funkcjonowania człowieka, rozumie ich filozoficzne, humanistyczne i społeczne źródła oraz 
konteksty

Praca własna studenta

9

41

2

LITERATURA



Kod 
przedmiotu

05.9-IH-
PEDP- 
PGS

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

III Forma zaliczenia

15 Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

15 Razem

35 Praca własna studenta 

50 Razem

2 ECTS

W1

W2

W3

Inna forma (jaka)

Zapoznanie studentów z podstawami gerontologii społecznej. Przekazanie  wiedzy  na temat instytucji, organizacji wspierających  osoby starsze. 
Kształtowanie postaw etycznych studentów.

Praca własna studenta 

Wykład 9

Razem 9

Ćwiczenia

Laboratorium

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

Semestr Zaliczenie z oceną

Poziom kształcenia

Polski

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny

Praktyczny 

Kierunek studiów

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu 
(modułu) PODSTAWY GERONTOLOGII SPOŁECZNEJ

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Przedmioty humanistyczne realizowane na studiach licencjackich w I semestrze.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

zna i rozumie terminologię używaną w gerontologii oraz zasady jej stosowania w obrębie 
pokrewnych dyscyplin naukowych

Razem 50

ECTS

INSTYTUT HUMANISTYCZNY

2

Wiedza

CEL PRZEDMIOTU

41

Pedagogika opiekuńczo-
wychowawcza z terapią zajęciową

Moduł kształcenia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

zna i rozumie  problemy, potrzeby i oczekiwania osób starszych

ma wiedzę metodyczną  i umie ją stosować w praktyce jako opiekun osób starszych

K_W01  K_W15  K_W16



U1

U2

U3

K1

K2

K3

W C L /P

2

2

2

2

2

1

1

1

2

15 0 0

W C L /P

2

1

1

1

Organizacja opieki geriatrycznej. Możliwości wsparcia środowiska lokalnego.

Style życia „trzeciego wieku”. 

Senior w chorobie; główne problemy geriatryczne.

Środowiskowe uwarunkowania życia seniorów.

STUDIA STACJONARNE

Fazy starości w cyklu życia.

Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania starości. 

posiada zdolność do inicjowania i organizowania działalności pedagogicznej w wybranym 
obszarze praktyki pedagogicznej

STUDIA NIESTACJONARNE

Temat

posiada samowiedzę  dotyczącą  własnego profesjonalizmu  i gotów jest do pracy nad sobą

Podstawowe pojęcia: gerontologia, geriatria.

Kompetencje społeczne

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do rozstrzygnięć praktycznych. Kieruje się w 
postępowaniu wskazaniami systemów aksjonormatywnych

Umiejętności

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Liczba godzin

Aktywizacja człowieka starego. Promocja zdrowia i profilaktyka społeczna.

Temat

Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania starości. 

Fazy starości w cyklu życia.

Środowiskowe uwarunkowania życia seniorów.

Wybrane choroby osób starszych – charakterystyka ogólna.

RAZEM

Podstawowe pojęcia: gerontologia, geriatria.

Liczba godzin

umie zaplanować sieć wsparcia dla podopiecznych

K_U01  K_U18  K_U27

jest odpowiedzialny za siebie i za podopiecznych

jest zdolny do współpracy z innymi specklistami i niespecjalistami  w trakcie pracy 
indywidualnej i zespołowej

K_K01  K_K03  K_K07



1

1

1

1

9 0 0

Kod Opis
Egzamin/

Prace 
kontrolne

Projekty
Aktywność 
na zajęciach

Waga w werfikacji efektów kształcenia 70% 20% 10%

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

Stacjonarne

1 15

2 35

50

2

1

2

Organizacja opieki geriatrycznej. Możliwości wsparcia środowiska lokalnego.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do rozstrzygnięć praktycznych. Kieruje się w postępowaniu 
wskazaniami systemów aksjonormatywnych

posiada zdolność do inicjowania i organizowania działalności pedagogicznej w wybranym obszarze praktyki 
pedagogicznej

posiada samowiedzę  dotyczącą  własnego profesjonalizmu  i gotów jest do pracy nad sobą

50

Kawczyńska – Butrym Z., Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość, Wyd. Makmed, Lublin 2008.

Niestacjonarne

RAZEM

ECTS

ma wiedzę metodyczną  i umie ją stosować w praktyce jako opiekun osób starszych

2

LITERATURA

Podstawowa

Suma

Style życia „trzeciego wieku”. 

Senior w chorobie; główne problemy geriatryczne.

jest zdolny do współpracy z innymi specklistami i niespecjalistami  w trakcie pracy indywidualnej i 
zespołowej

zna i rozumie terminologię używaną w gerontologii oraz zasady jej stosowania w obrębie pokrewnych 
dyscyplin naukowych

Praca własna studenta

9

41

Aktywizacja człowieka starego. Promocja zdrowia i profilaktyka społeczna.

zna i rozumie  problemy, potrzeby i oczekiwania osób starszych

umie zaplanować sieć wsparcia dla podopiecznych

jest odpowiedzialny za siebie i za podopiecznych

Grodzki T., Kocemba J., Skalska A., Geriatria z elementami gerontologii ogólnej, Wyd. Via Medica, Gdańsk 2006.

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 



3

4

1

2

3 Szarota Z., Gerontologia społeczna i oświatowa, Wyd. Naukowe AP, Kraków 2004.

Uzupełniajaca

Czerniawska O., Style życia w starości, Wyd. WSH-E, Łódź 1998.

Steuden S., Marczuk M. (red.), Starzenie się a satysfakcja z życia, Wyd. KUL, Lublin 2006.

Steuden S., Psychologia starzenia sie i starości, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Synak B. (red.), Polska starość, Wyd. UG, Gdańsk 2002.



Kod 
przedmiotu

05.9-IH- 
PEDP-DŚS

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

IV Forma zaliczenia

Wykład

30 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

30 Razem

20 Praca własna studenta 

50 Razem

2 ECTS

W1

W2 K_W01  K_W07  K_W12

32

2

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Razem 50

ECTS

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Podstawowe wiadomości z pedagogiki (pedagogiki opikuńczo - wychowawczej, rodziny), psychologii, metod i technik badań pedagogicznych 
(społecznych)

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie
właściwym dla obszaru diagnostyki społecznej, pedagogicznej, oraz sposoby jej zastosowania w 
obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

Wiedza

CEL PRZEDMIOTU

nabycie wiedzy i umiejętności służących projektowaniu i realizacji badań w celu diagnozy środowiska społecznego osób w różnych fazach życia, 
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

zna, potrafi nazwać i opisać podstawowe struktury społeczne, środowiska i instytucje istotne     
dla pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej

Poziom kształcenia

Pedagogika opiekuńczo-
wychowawcza z terapią zajęciową

Moduł kształcenia Polski

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny

Praktyczny 

Kierunek studiów

Praca własna studenta 

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu 
(modułu) DIAGNOZA ŚRODOWISKA SPOŁECZNEGO

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Semestr Zaliczenie z oceną

Inna forma (jaka)

Wykład

Razem 18

Ćwiczenia 18

Laboratorium



W3

U1

U2

U3

K1

K2

W C L /P

5

5

5

5

5

5

0 30 0

W C L /P

3

3

3

3

3

3

0 18 0

umie zaprojektować i przeprowadzić wszystkie fazy procesu badawczego - formułować 
problemy, dokonać wyboru metody, wyciągnąć i zaprezentować wnioski z badań, zwłaszcza 
związanych z pedagogiką opiekuńczą i wychowawczą

K_U06  K_U09  K_U10

jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz za swoje działania pedagogiczne, szczególnie w 
zakresie projektowania i realizowania diagnozy środowiska społecznego - wychowawczego

K_K06  K_K08

Diagnozowanie sytuacji dziecka w szkole i grupie rówieśniczej

umie opracować podstawowe narzędzia diagnostyczne oraz prowadzić w oparciu o nie proces 
badawczy w odniesieniu do wybranego rodzaju działalności praktycznej w zakresie opieki i 
wychowania

Diagnoza środowiska rodzinnego dziecka i jego w nim funkcjonowania

RAZEM

Diagnoza - pojęcie, istota, rodzaje, typy, etapy

Możliwości i ograniczenia diagnozy (kontakt diagnostyczny, opór, blędy diagnozy, cechy dobrej diagnozy, 
etyczny wymiar diagnozy)

Konstruowanie narzędzi diagnostycznych oraz mozliwości wykorzystania narzędzi wystandaryzowanych

Diagnozowanie sytuacji dziecka w szkole i grupie rówieśniczej

Diagnoza środowiska rodzinnego dziecka i jego w nim funkcjonowania

Konstruowanie narzędzi diagnostycznych oraz mozliwości wykorzystania narzędzi wystandaryzowanych

Możliwości i ograniczenia diagnozy (kontakt diagnostyczny, opór, blędy diagnozy, cechy dobrej diagnozy, 
etyczny wymiar diagnozy)

Diagnoza środowiska społecznego - specyfika diagnozy i charakterystyka elementów środowiska 
społecznego

Umiejętności

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Liczba godzin
Temat

STUDIA STACJONARNE

RAZEM

Liczba godzin

STUDIA NIESTACJONARNE

Temat

rozumie etyczny wymiar badań naukowych, potrafi rozwiązywać problemy etyczne w tym 
zakresie

Diagnoza środowiska społecznego - specyfika diagnozy i charakterystyka elementów środowiska 
społecznego

Kompetencje społeczne

Diagnoza - pojęcie, istota, rodzaje, typy, etapy

potrafi, dzięki posiadanej wiedzy teoretycznej, diagnozować problemy pedagogiczne w 
odniesieniu do działalności praktycznej w zakresie opieki i wychowania

ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań diagnostycznych w praktyce 
pedagogicznej, poszerzoną w odniesieniu do pedagogiki oiekuńczo - wychowawczej  i 
uwzględniającą aktualne potrzeby w zakresie opieki, wychowania, terapii i edukacji oraz 
wsparcia społecznego



Kod Opis
Egzamin/

Prace 
kontrolne

Projekty
Aktywność 
na zajęciach

Waga w werfikacji efektów kształcenia 70% 20% 10%

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

Stacjonarne

1 30

2 20

50

2

1

2

1

2

3

Lekawula S., Diagnoza społeczna, (w:) Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Warszawa 1999

zna, potrafi nazwać i opisać podstawowe struktury społeczne, środowiska i instytucje istotne     dla 
pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Jarosz E., Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Katowice 2004

umie opracować podstawowe narzędzia diagnostyczne oraz prowadzić w oparciu o nie proces badawczy w 
odniesieniu do wybranego rodzaju działalności praktycznej w zakresie opieki i wychowania

rozumie etyczny wymiar badań naukowych, potrafi rozwiązywać problemy etyczne w tym zakresie

18

32

umie zaprojektować i przeprowadzić wszystkie fazy procesu badawczego - formułować problemy, dokonać 
wyboru metody, wyciągnąć i zaprezentować wnioski z badań, zwłaszcza związanych z pedagogiką 
opiekuńczą i wychowawczą

jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz za swoje działania pedagogiczne, szczególnie w zakresie 
projektowania i realizowania diagnozy środowiska społecznego - wychowawczego

Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna, podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 2006

Uzupełniajaca

Łobocki M., Metody badań pedagogicznych, Kraków 2000

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie
właściwym dla obszaru diagnostyki społecznej, pedagogicznej, oraz sposoby jej zastosowania w obrębie 
pokrewnych dyscyplin naukowych

Praca własna studenta

LITERATURA

Podstawowa

Suma

Zazzo R, Metody psychologicznego badania dziecka, Warszawa 1974

ECTS

ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, 
poszerzoną w odniesieniu do pedagogiki oiekuńczo - wychowawczej  i uwzględniającą aktualne potrzeby w 
zakresie opieki, wychowania, terapii i edukacji oraz wsparcia społecznego

2

50

Niestacjonarne

potrafi, dzięki posiadanej wiedzy teoretycznej, diagnozować problemy pedagogiczne w odniesieniu do 
działalności praktycznej w zakresie opieki i wychowania

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów



Kod 
przedmiotu

05.9-IH- 
PEDP-DP

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

IV Forma zaliczenia

Wykład

30 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

30 Razem

20 Praca własna studenta 

50 Razem

2 ECTS

W1

W2

Inna forma (jaka)

Wykład

Razem 18

Ćwiczenia 18

Laboratorium

Praca własna studenta 

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu 
(modułu) DIAGNOZA PEDAGOGICZNA

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

Semestr Zaliczenie z oceną

Poziom kształcenia

Pedagogika opiekuńczo-
wychowawcza z terapią zajęciową

Moduł kształcenia Polski

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny

Praktyczny 

Kierunek studiów

2

Wiedza

CEL PRZEDMIOTU

Wyposażenie studenta w umiejętności praktycznej realizacji działań związanych z zastosowaniem podstawowych technik diagnostycznych 
dotyczących rozwoju motorycznego, percepcyjnego ,emocjonalnego i społecznego dziecka i jego środowiska wychowawczego.

Zna uwarunkowania i etapy  procesu diagnostycznego.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Brak

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

Ma wiedzę z zakresu  podstawowych  technik diagnostycznych z uwzględnieniem wybranych 
koncepcji  diagnozy środowiska szkolnego i rodzinnego.

INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Razem 50

ECTS

32

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

K_W07  K_W09  K_W12



W3

U1

U2

K1

W C L /P

5

6

5

9

5

0 30 0

W C L /P

3

4

3

5

3

0 18 0

Umiejętności

Zna  wybrane metody i narzędzia badawcze przydatne w diagnozowaniu pedagogicznym 
indywidualnych przypadków i grup

Teoretyczne podstawy diagnozowania potrzeb i problemów społecznych w aktualnie zmieniającej się 
rzeczywistości społeczno-ekonomicznej

Rozróżnia   czynniki  opisujące funkcjonowanie rodziny jako środowiskawychowawczego 
postawy uczniów  i nauczycieli oraz rodziców a także  wzorce komunikowania się na terenie 
klasy, szkoły, domu rodzinnego  i grupy rówieśniczej.

STUDIA NIESTACJONARNE

Temat

Postępuje zgodnie z zasadami etyki.

Diagnoza błędów wychowawczych jako  kategorii  diagnozy sytuacji szkolnej  i  stanu środowiska 
rodzinnego.

Kompetencje społeczne

Podstawowe reguły i zasady diagnozowania psychopedagogicznego, przebieg procesu diagnos-tycznego. 
Błędy  diagnostyczne.

Diagnoza błędów wychowawczych jako  kategorii  diagnozy sytuacji szkolnej  i  stanu środowiska 
rodzinnego.

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Liczba godzin
Temat

Teoretyczne podstawy diagnozowania potrzeb i problemów społecznych w aktualnie zmieniającej się 
rzeczywistości społeczno-ekonomicznej

Podstawowe reguły i zasady diagnozowania psychopedagogicznego, przebieg procesu diagnos-tycznego. 
Błędy  diagnostyczne.

Rola pedagoga i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w diagnozowaniu pedagogicznym.

Studia przypadku (analizy przypadku - obserwacyjne studium przypadku, analiza sytuacyjna: zadaniowa, 
kontaktów społecznych).Kwestionariusz Zachowania się Dziecka
w Przedszkolu i Szkole (CBI).

Rola pedagoga i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w diagnozowaniu pedagogicznym.

STUDIA STACJONARNE

RAZEM

Liczba godzin

Nazywa i interpretuje zachowania uczniów i sytuacje w szkole  na podstawie  wskaźników 
określonych technik  diagnostycznych: analiza dokumentów i wytworów, rozmowa i wywiad

K_U06   K_U10

K_K05

Studia przypadku (analizy przypadku - obserwacyjne studium przypadku, analiza sytuacyjna: zadaniowa, 
kontaktów społecznych).Kwestionariusz Zachowania się Dziecka
w Przedszkolu i Szkole (CBI).

RAZEM



Kod Opis
Egzamin/

Prace 
kontrolne

Projekty
Aktywność 
na zajęciach

Waga w werfikacji efektów kształcenia 70% 20% 10%

W1

W2

W3

U1

U2

K2

Stacjonarne

1 30

2 20

50

2

1

1

2

3

4

5

6

7

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów

50

Niestacjonarne

Gawda B., Możliwości diagnozowania trudności emocjonalnych dzieci w wybranych graficznych metodach projekcyjnych [w:] B. 
Kostrubiec, B. Mirucka (red.), Rysunek projekcyjny w badaniu siebie, Lublin  2004.

Uzupełniajaca
Diagnoza i terapia psychopedagogiczna w edukacji dziecka : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Marek i Joanny Łuczak ; Uniwersytet 
Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. - Piotrków Trybunalski : Naukowe 
Diagnostyka pedagogiczna : wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne / Barbara Skałbania. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna 
Wydawnicza "Impuls", 2011

ECTS

Zna  wybrane metody i narzędzia badawcze przydatne w diagnozowaniu pedagogicznym indywidualnych 
przypadków i grup

2

Rozróżnia   czynniki  opisujące funkcjonowanie rodziny jako środowiskawychowawczego postawy uczniów  
i nauczycieli oraz rodziców a także  wzorce komunikowania się na terenie klasy, szkoły, domu rodzinnego  i 
grupy rówieśniczej.

Suma

Zna uwarunkowania i etapy  procesu diagnostycznego.

Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego / Ewa Jarosz. - Wyd. 6. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Ma wiedzę z zakresu  podstawowych  technik diagnostycznych z uwzględnieniem wybranych koncepcji  
diagnozy środowiska szkolnego i rodzinnego.

Praca własna studenta

Siedlaczek A., Diagnostyka pedagogiczna. Przewodnik metodyczny dla studentów pedagogiki. Częstochowa 1999. 

Kawula S., Studia z pedagogiki społecznej, cz. II. Diagnostyka pedagogiczna środowiska. Olsztyn 1996.

Skałbania B., Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. Kraków 2011.

Tomczak J. Ziętara R., Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze terapii pedagogicznej, Kraków 2005.

Nazywa i interpretuje zachowania uczniów i sytuacje w szkole  na podstawie  wskaźników określonych 
technik  diagnostycznych: analiza dokumentów i wytworów, rozmowa i wywiad

Postępuje zgodnie z zasadami etyki.

18

32

LITERATURA

Podstawowa



Kod 
przedmiotu

05.9-IH- 
PEDP- 

MPPOWS

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

IV Forma zaliczenia

Wykład

30 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

30 Razem

20 Praca własna studenta 

50 Razem

2 ECTS

W1

W2 K_W14  K_W16  K_W17

32

2

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Razem 50

ECTS

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Podstawowe wiadomości z zakresu pedagogiki (opiekuńczo - wychowawczej), psychologii, socjologii

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

zna wszystkie elementy systemu edukacji (opieki i wychowania), ich powiązania prawne, 
organizacyjne, instytucjonalne uwarunkowania oraz praktyczne rozwiązania w każdym 
elemencie tego systemu

Wiedza

CEL PRZEDMIOTU

kształtowanie i doskonalenie umiejętności diagnozy funkcjonowania podopiecznych i pracy opiekuńczej, wychowawczej i socjalizacyjnej w 
placówkach dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych

ma wiedzę metodyczną w zakresie praktycznej działalności pedagogicznej, zwłaszcza w 
odniesieniu do opieki, wychowania, terapii i wsparcia dzieci, młodzieży i dorosłych w trudnych 
sytuacjach życiowych

Poziom kształcenia

Pedagogika opiekuńczo-
wychowawcza z terapią zajęciową

Moduł kształcenia Polski

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny

Praktyczny 

Kierunek studiów

Praca własna studenta 

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

METODYKA PRACY W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZYCH, 
WYCHOWAWCZYCH I SOCJALIZACYJNYCH

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Semestr Zaliczenie z oceną

Inna forma (jaka)

Wykład

Razem 18

Ćwiczenia 18

Laboratorium



W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

W C L /P

2

5

5

5

3

10

0 30 0

W C L /P

2

3

3

3
Rola zespołów i grup wychowawczych, ich dynamika, zasady integrowania grupy, metody rozwiązywania 
konfliktów w grupie

jest przygotowany do działań organizujących i wspierających rozwój oraz procesy uczenia się 
wszystkich podmiotów społecznego życia w placowce opiekuńczo-wychowawczej i 
socjalizacyjnej

K_U15  K_U16  K_U17

postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny

jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - zarówno 
podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej

K_K01  K_K05  K_K07

Zapoznanie z pracą profesjonalisty i realizowanie zadań w placówce opiekuńczo - wychowawczej i 
socjalizacyjnej oraz wspierającej

potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań 
zawodowych, w pracy opiekuna wychowawcy; w działaniach praktycznych wykorzystuje 
nowoczesne technologie (ICT)

RAZEM

Istota pracy opiekuńczo - wychowawczej, wprowadzenie do rozumienia metod i form pracy opiekuńczo - 
wychowawczej w placowkach dla dzieci i młodzieży oraz osób w wieku senioralnym

Diagnozowanie sytuacji wychowanków; planowanie i organizowanie pracy opiekuńczo - wychowawczej 
(tygodniowy plan pracy z grupą, indywidualny plan pracy z wychowankiem, scenariusze zajęć)

Rola zespołów i grup wychowawczych, ich dynamika, zasady integrowania grupy, metody rozwiązywania 
konfliktów w grupie

Dokumentacja w pracy opiekuńczo - wychowawczej

Diagnozowanie sytuacji wychowanków; planowanie i organizowanie pracy opiekuńczo - wychowawczej 
(tygodniowy plan pracy z grupą, indywidualny plan pracy z wychowankiem, scenariusze zajęć)

Zajęcia zorganizowane i czsu wolnego w opiece i wychowaniu instytucjonalnym

Umiejętności

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Liczba godzin
Temat

STUDIA STACJONARNE

Liczba godzin

STUDIA NIESTACJONARNE

Temat

posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i 
ograniczeń, jest gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej 
działalności praktycznej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i socjalizacyjnych

Zajęcia zorganizowane i czsu wolnego w opiece i wychowaniu instytucjonalnym

Kompetencje społeczne

Istota pracy opiekuńczo - wychowawczej, wprowadzenie do rozumienia metod i form pracy opiekuńczo - 
wychowawczej w placowkach dla dzieci i młodzieży oraz osób w wieku senioralnym

umie wybrać metody i formy działania biorąc pod uwagę ich adekwatność do problemów 
występujących w obszarach opieki, wychowania, socjalizacji działalności pedagogicznej

zna podstawy systemu bezpieczeństwa i zasady higieny pracy (w tym profilaktyki wypalenia 
zawodowego) w instytucjach edukacyjnych i wychowawczych, socjalizacyjnych, opiekuńczych i 
wspierających, ich praktyczne uwarunkowania oraz realizacje



2

5

0 18 0

Kod Opis
Egzamin/

Prace 
kontrolne

Projekty
Aktywność 
na zajęciach

Waga w werfikacji efektów kształcenia 70% 20% 10%

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

Stacjonarne

1 30

2 20

50

2

1

2

1

ma wiedzę metodyczną w zakresie praktycznej działalności pedagogicznej, zwłaszcza w odniesieniu do 
opieki, wychowania, terapii i wsparcia dzieci, młodzieży i dorosłych w trudnych sytuacjach życiowych

jest przygotowany do działań organizujących i wspierających rozwój oraz procesy uczenia się wszystkich 
podmiotów społecznego życia w placowce opiekuńczo-wychowawczej i socjalizacyjnej

posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i ograniczeń, jest 
gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej działalności praktycznej w 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych i socjalizacyjnych

Brągiel J., Metodyka pracy opiekuńczo - wychowawczej. Wybrane zagadnienia do ćwiczeń, Opole 1984

Uzupełniajaca

Dąbrowska - Jabłońska I., Terapia dzieci i młodzieży: metody i techniki pomocy psychopedagogicznej, Kraków 2006

Floryszczak M., Metody pracy z grupa stosowane w socjoterapii, "Opieka - Wychowanie - Terapia, 2004, nr 3 - 4

Praca własna studenta

LITERATURA

Podstawowa

Suma

potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań 
zawodowych, w pracy opiekuna wychowawcy; w działaniach praktycznych wykorzystuje nowoczesne 
technologie (ICT)

postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny

18

32

Dokumentacja w pracy opiekuńczo - wychowawczej

Zapoznanie z pracą profesjonalisty i realizowanie zadań w placówce opiekuńczo - wychowawczej i 
socjalizacyjnej oraz wspierającej

jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - zarówno podczas 
pracy indywidualnej jak i zespołowej

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

zna wszystkie elementy systemu edukacji (opieki i wychowania), ich powiązania prawne, organizacyjne, 
instytucjonalne uwarunkowania oraz praktyczne rozwiązania w każdym elemencie tego systemu

ECTS

zna podstawy systemu bezpieczeństwa i zasady higieny pracy (w tym profilaktyki wypalenia zawodowego) 
w instytucjach edukacyjnych i wychowawczych, socjalizacyjnych, opiekuńczych i wspierających, ich 
praktyczne uwarunkowania oraz realizacje

2

50

Niestacjonarne

RAZEM

umie wybrać metody i formy działania biorąc pod uwagę ich adekwatność do problemów występujących w 
obszarach opieki, wychowania, socjalizacji działalności pedagogicznej

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów



2

3 Diemut H., Łagodzenie konfliktow w szkole i w pracy z młodzieżą, Kielce 2002

Gajewska G., i in., Warsztat pracy pedagoga, seria wydawnicza, Zielona Góra



Kod 
przedmiotu

05.9-IH-
PEDP- 
PZŚKO

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

IV Forma zaliczenia

Wykład

30 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

30 Razem

20 Praca własna studenta 

50 Razem

2 ECTS

W1

W2

K_W03  K_W13

32

2

CEL PRZEDMIOTU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Razem 50

ECTS

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

wiedza z zakresu podstaw aktywności twórczej jej praktycznej przydatności w procesie dynamizacji rozwoju,  umiejetność  pracy z grupą 
,empatyczne słuchanie,

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

wie, na czym polegają poszczególne metody i formy zajęć świetlicowych

Wiedza

kształcenie praktycznych  umiejętności do prowadzenia zajęć świetlicowych indywidualnych  bądź grupowych w tym   gier i zabaw odnoszący się 
do predyspozycji oraz mocnych stron osoby potrzebującej wsparcia opiekuńczo –wychowawczego

ma podstawową wiedzę na temat   celów i zadań  edukacji kulturalno – oświatowej  dzieci i 
młodzieży oraz  rozwojowych kontekstów tych procesów

Poziom kształcenia

Pedagogika opiekuńczo-
wychowawcza z terapią zajęciową

Moduł kształcenia Polski

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

Semestr Zaliczenie z oceną

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny

Praktyczny 

Kierunek studiów

Praca własna studenta 

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

PROWADZENIE ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH KULTURALNO- 
OŚWIATOWYCH DLA RÓŻNYCH GRUP WIEKOWYCH

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Inna forma (jaka)

Wykład

Razem 18

Ćwiczenia 18

Laboratorium



U1

U2

U3

K1

K2

K3

W C L /P

4

2

6

10

8

0 30 0

W C L /P

2

2

4

6

4

0 18 0

umie wybrać  i zastosować metody i formy zajęć teatralnych biorąc pod uwagę ich adekwatność 
do problemów uczestników zajęć kulturalno – oświatowych

K_U03  K_U12  K_U15

posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie społeczne 
znaczenie wiedzy pedagogicznej

potrafi hierarchizować własne cele, optymalizować własną działalność pedagogiczną

K_K01  K_K02  K_K03

potrafi inicjować i utrzymywać interakcje komunikacyjne

Zajęcia kulturalno - oświatowe ( teatralne)

RAZEM

Gry i zajęcia świetlicowe, konkursy, zabawy ze śpiewem, zabawy teatralne

Dynamika grup i style kierowania grupą.

Organizacja uroczystości, ognisk, prowadzenie kroniki,  zajęcia terenowe

Zajęcia kulturalno - oświatowe ( teatralne)

Organizacja uroczystości, ognisk, prowadzenie kroniki,  zajęcia terenowe

Dynamika grup i style kierowania grupą.

Metoda harcerska pracy z dziećmi i młodzieżą

Umiejętności

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Liczba godzin
Temat

STUDIA STACJONARNE

RAZEM

Liczba godzin

STUDIA NIESTACJONARNE

Temat

posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i 
ograniczeń, jest gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej
działalności praktycznej

Metoda harcerska pracy z dziećmi i młodzieżą

Kompetencje społeczne

Gry i zajęcia świetlicowe, konkursy, zabawy ze śpiewem, zabawy teatralne

umie zaprojektować i przeprowadzić wszystkie fazy pracy z grupą - dokonać wyboru metody  i 
form pracy z grupą świetlicową



Kod Opis
Egzamin/

Prace 
kontrolne

Projekty
Aktywność 
na zajęciach

Waga w werfikacji efektów kształcenia 70% 20% 10%

W1

W2

U1

U2

U3

K1

K2

K3

Stacjonarne

1 30

2 20

50

2

1

2

1

2

3

Świetlica jako środowisko terapeutyczne : praca zbiorowa / [pod red. Aleksandry Karasowskiej i Aliny Szulirz]. - Warszawa :
Fundacja ETOH, 2011

posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i ograniczeń, jest 
gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej
działalności praktycznej

ma podstawową wiedzę na temat   celów i zadań  edukacji kulturalno – oświatowej  dzieci i młodzieży oraz  
rozwojowych kontekstów tych procesów

Teoretyczno-metodyczne aspekty opieki i wychowania w świetlicy : scenariusze spotkań, programy / Grażyna Gajewska, Elżbieta 
Turska. - Zielona Góra : PEKW "Gaja", 2011

potrafi inicjować i utrzymywać interakcje komunikacyjne

umie wybrać  i zastosować metody i formy zajęć teatralnych biorąc pod uwagę ich adekwatność do 
problemów uczestników zajęć kulturalno – oświatowych

18

32

posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie społeczne znaczenie 
wiedzy pedagogicznej

potrafi hierarchizować własne cele, optymalizować własną działalność pedagogiczną

....żeby świetlica nie była przechowalnią : wskazówki organizacyjno-metodyczne / Beata Zięba-Kołodziej, Anna Róg. - Kielce : 
Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2010

Uzupełniajaca
Niektóre obszary pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej szkoły oraz środowiska lokalnego / pod red. Teresy Wilk. -
Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

wie, na czym polegają poszczególne metody i formy zajęć świetlicowych

Praca własna studenta

LITERATURA

Podstawowa

Suma

Nowe gry i zabawy pobudzające wszystkie zmysły / Andrea Erkert ; [przekł. z jęz. niem. Edyta Brudnik]. - Kielce : Wydawnictwo 
Jedność, 2013

ECTS 2

50

Niestacjonarne

umie zaprojektować i przeprowadzić wszystkie fazy pracy z grupą - dokonać wyboru metody  i form pracy z 
grupą świetlicową

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów



Kod 
przedmiotu

05.1-IH- 
PEDP- 

PAFOW

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

IV Forma zaliczenia

Wykład

30 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

30 Razem

20 Praca własna studenta 

50 Razem

2 ECTS

W1

W2

CEL PRZEDMIOTU

32

2

50

ECTS

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

Wiedza

INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Razem

Zaliczenie z oceną

K_W01  K_W03  K_W05

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Znajomość sposobów aktywności artystycznej na poziomie szkoły podstawowej i średniej oraz umiejętności podstawowych form  dyskusji i innych 
sposobów wymiany myśli.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

Student zna elementarną terminologię z zakresu edukacji artystycznej i metodyki, rozumie jej 
zastosowania w obrębie wychowania przedszkolnego

Przygotowanie studentów do prowadzenia artystycznych form oddziaływania wychowawczego w działaniach edukacyjnych skierowanej do grupy 
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 
Przekazanie wiedzy w zakresie stosowania edukacji artystycznej w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym.
Wskazanie na pozytywne przykłady zastosowań edukacji artystycznej w praktyce pedagogicznej w przedszkolu i szkole. Rozwinięcie umiejętności 
zastosowania metod pracy pedagogicznej związanej z zajęciami artystycznymi.
Przygotowanie do właściwej interpretacji i oceny wartości prac artystycznych powstających na zajęciach.
Wskazanie sposobów właściwej dokumentacji przebiegu zajęć.

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny

Praktyczny 

Student ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia przez sztukę, jego 
filozoficznych, społeczno-kulturowych, psychologicznych  podstaw

Poziom kształcenia

Pedagogika opiekuńczo-
wychowawcza z terapią zajęciową

Moduł kształcenia Polski

18

Ćwiczenia

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

PROWADZENIE ARTYSTYCZNYCH FORM ODDZIAŁYWANIA 
WYCHOWAWCZEGO

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

Semestr

18

Laboratorium

Kierunek studiów

Praca własna studenta 

Inna forma (jaka)

Wykład

Razem



W3

U1

U2

U3

K1

K2

W C L /P

6

6

6

6

6

0 30 0

W C L /P

3

4

4

4

3

0 18 0

Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi z obszaru edukacji 
artystycznej w celu analizowania, oraz dobierania strategii wychowania i wspierania rozwoju 
przez sztukę

K_U03  K_U6  K_U10

Student ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny w przyszłej pracy 
pedagogicznej i przestrzegania zasad etyki zawodowej:

K_K04  K_K05

Student potrafi wypowiadać się na tematy dotyczące zagadnień z zakresu metodyki wychowania 
i edukacji przez sztukę na etapie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Warsztaty artystyczne z wykorzystaniem sztuki tańca i ruchu.

RAZEM

Umiejętności

Podstawowe zagadnienia dotyczące form  zajęć artystycznych w placówkach przedszkolnych oraz w 
nauczaniu wczesnoszkolnym.

Warsztaty artystyczne z wykorzystaniem sztuk wizualnych.

Sposoby tworzenia scenariuszy i pomysłów zajęć artystycznych na potrzeby pracy pedagogicznej oraz ich 
dokumentacja.

Warsztaty artystyczne z wykorzystaniem sztuki tańca i ruchu.

Sposoby tworzenia scenariuszy i pomysłów zajęć artystycznych na potrzeby pracy pedagogicznej oraz ich 
dokumentacja.

Student ma podstawową wiedzę na temat faz rozwoju ekspresji plastycznej w cyklu życia

Liczba godzin

Warsztaty artystyczne z wykorzystaniem sztuk wizualnych.

Warsztaty artystyczne z wykorzystaniem sztuk muzycznych.

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Liczba godzin
Temat

STUDIA STACJONARNE

RAZEM

Student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu działań artystycznych 
do analizy problemów wychowawczych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

STUDIA NIESTACJONARNE

Temat

Student jest gotowy do podejmowania działań profesjonalnych w zakresie edukacji artystycznej 
na etapie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego:

Warsztaty artystyczne z wykorzystaniem sztuk muzycznych.

Kompetencje społeczne

Podstawowe zagadnienia dotyczące form  zajęć artystycznych w placówkach przedszkolnych oraz w 
nauczaniu wczesnoszkolnym.



Kod Opis
Egzamin/

Prace 
kontrolne

Projekty
Aktywność 
na zajęciach

Waga w werfikacji efektów kształcenia 70% 20% 10%

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

Stacjonarne

1 30

2 20

50

2

1

2

1

2

3

Floryszczak M., Metody pracy z grupa stosowane w socjoterapii, "Opieka - Wychowanie - Terapia, 2004, nr 3 - 4

Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi z obszaru edukacji artystycznej w celu 
analizowania, oraz dobierania strategii wychowania i wspierania rozwoju przez sztukę

Student ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia przez sztukę, jego filozoficznych, 
społeczno-kulturowych, psychologicznych  podstaw

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Cieślik-Moczek E,  Józefowski E., „ Krowie opowieści - warsztaty edukacji twórczej” Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 
2006

Student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu działań artystycznych do analizy 
problemów wychowawczych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Student potrafi wypowiadać się na tematy dotyczące zagadnień z zakresu metodyki wychowania i edukacji 
przez sztukę na etapie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

18

32

Student jest gotowy do podejmowania działań profesjonalnych w zakresie edukacji artystycznej na etapie 
wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego:

Student ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny w przyszłej pracy pedagogicznej i 
przestrzegania zasad etyki zawodowej:

Brągiel J., Metodyka pracy opiekuńczo - wychowawczej. Wybrane zagadnienia do ćwiczeń, Opole 1984

Uzupełniajaca
Janusz Byszewski, Maria Parczewska „ Projektowanie sytuacji twórczych” Wydawnictwo Centrum Sztuki Współczesnej Zamek 
Ujazdowski w Warszawie Warszawa 2004 

Student zna elementarną terminologię z zakresu edukacji artystycznej i metodyki, rozumie jej zastosowania 
w obrębie wychowania przedszkolnego

Praca własna studenta

LITERATURA

Podstawowa

Suma

Student ma podstawową wiedzę na temat faz rozwoju ekspresji plastycznej w cyklu życia

„Edukacja w naturze” Ośrodek Edukacji Ekologicznej Warszawa 2000

ECTS 2

50

Niestacjonarne

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów

Karolak W., „Projekt edukacyjny-projekt artystyczny” Wydawnictwo WSHE Łódź 2004 



Kod 
przedmiotu

05.1-IH-
PEDP- 
PZRS

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

IV Forma zaliczenia

Wykład

30 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

30 Razem

20 Praca własna studenta 

50 Razem

2 ECTS

W1

W2

32

2

CEL PRZEDMIOTU

Student zna podstawy systemu bezpieczeństwa i zasady higieny pracy w instytucjach 
edukacyjnych i wychowawczych, ich praktyczne uwarunkowania oraz realizacje

K_W06  K_W17

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Razem 50

ECTS

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Brak

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

Student zna i rozumie rodzaje, sposoby tworzenia oraz funkcjonowania relacji społecznych

Wiedza

Poziom kształcenia

Pedagogika opiekuńczo-
wychowawcza z terapią zajęciową

Moduł kształcenia Polski

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

Semestr Zaliczenie z oceną

Kierunek studiów

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu 
(modułu) PROWADZENIE ZAJĘĆ REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zwrócenie uwagi na potrzebę aktywnego wypoczynku, na potrzebę zdobywania umiejętności  prowadzenia zajęć rekreacyjnych i sportowych z 
uczestnikami w różnym przedziale wiekowym, promowania zdrowego stylu życia opartego o ruch, który jest niezbędnym czynnikiem 
wpływającym na ogólny rozwój fizyczny, kształtującym prawidłową postawę ciała i wpływającym na wydłużenie i  polepszenie standardu życia 
oraz podnoszenie ogólnej wydolności organizmu

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny

Praktyczny 

Praca własna studenta 

Inna forma (jaka)

Wykład

Razem 18

Ćwiczenia 18

Laboratorium



U1

U2

K1

K2

W C L /P

2

6

6

6

10

0 30 0

W C L /P

1

3

4

4

6

0 18 0

K_U15  K_U22

Student postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny

K_K02  K_K05

Student posiada zdolność do inicjowania i organizowania działalności pedagogicznej w 
wybranym obszarze praktyki pedagogicznej

Rola muzyki i tańca w procesie dojrzewania. Wybrane techniki taneczne. Aktywizacja ruchowa jako forma 
rehabilitacji seniorów.

RAZEM

Cele wychowania fizycznego i świadoma aktywizacja ruchowa w  promowaniu zdrowego stylu życia. Rola 
rekreacji w życiu człowieka.

Formy aktywności ruchowej wspierające rozwój psychofizyczny dzieci, młodzież,  doroslych i seniorów.

Konstruowanie i  prezentacja  scenariuszy zajęć rekreacyjno-sportowych dla dowolnej grupy wiekowej w 
oparciu o literaturę oraz poznane techniki i formy.

Rola muzyki i tańca w procesie dojrzewania. Wybrane techniki taneczne. Aktywizacja ruchowa jako forma 
rehabilitacji seniorów.
Konstruowanie i  prezentacja  scenariuszy zajęć rekreacyjno-sportowych dla dowolnej grupy wiekowej w 
oparciu o literaturę oraz poznane techniki i formy.

Formy aktywności ruchowej wspierające rozwój psychofizyczny dzieci, młodzież,  doroslych i seniorów.

Zabawy ruchowe i sprawnościowe  jako forma integracji i szeroko pojętej aktywności fizycznej

Umiejętności

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Liczba godzin
Temat

STUDIA STACJONARNE

RAZEM

Liczba godzin

STUDIA NIESTACJONARNE

Temat

Student posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie 
społeczne znaczenie wiedzy pedagogicznej

Zabawy ruchowe i sprawnościowe  jako forma integracji i szeroko pojętej aktywności fizycznej

Kompetencje społeczne

Cele wychowania fizycznego i świadoma aktywizacja ruchowa w  promowaniu zdrowego stylu życia. Rola 
rekreacji w życiu człowieka.

Student umie wybrać metody i formy działania biorąc pod uwagę ich adekwatność do 
problemów występujących w konkretnych obszarach działalności pedagogicznej



Kod Opis
Egzamin/

Prace 
kontrolne

Projekty
Aktywność 
na zajęciach

Waga w werfikacji efektów kształcenia 70% 20% 10%

W1

W2

U1

U2

K1

K2

Stacjonarne

1 30

2 20

50

2

1

2

1

2

3

Bielski J. Metodyka wychowania fizycznegio i zdrowotnego  , Podręcznik dla nauczycieli wychowania fizycznegio i studentów 
studiów pedagogicznych. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Piotrków Trybunalski, 2005

Student postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny

Student zna podstawy systemu bezpieczeństwa i zasady higieny pracy w instytucjach edukacyjnych i 
wychowawczych, ich praktyczne uwarunkowania oraz realizacje

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Student zna i rozumie rodzaje, sposoby tworzenia oraz funkcjonowania relacji społecznych

Gajewska G., Sczęsna A., Rewińska E., Teoretyczno-metodyczne podstawy warsztatu wychowawcy koloni i, Zielona Góra 2008

Student posiada zdolność do inicjowania i organizowania działalności pedagogicznej w wybranym obszarze 
praktyki pedagogicznej

Student posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie społeczne 
znaczenie wiedzy pedagogicznej

18

32

Nowicka A. (red.), Wybrane problemy osób starszych , IMPULS Kraków 2006

Uzupełniajaca

Kamiński A.  Czas wolny osób starszych  {w} Encyklopedia seniora, red I Borsowa, i in,, Warszawa 1989

Praca własna studenta

Trześniowski R. Gry i zabawy ruchowe,  Wydawnictwo - Sport i Turystyka Warszawa 1987r.

LITERATURA

Podstawowa

Suma

ECTS 2

50

Niestacjonarne

Student umie wybrać metody i formy działania biorąc pod uwagę ich adekwatność do problemów 
występujących w konkretnych obszarach działalności pedagogicznej

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów



Kod 
przedmiotu

05.9-IH- 
PEDP- 
TZDPT

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

IV Forma zaliczenia

15 Wykład

15 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

30 Razem

20 Praca własna studenta 

50 Razem

2 ECTS

W1

W2

Laboratorium

Kierunek studiów

Praca własna studenta 

Inna forma (jaka)

Wykład 9

Razem 18

Ćwiczenia 9

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

TERAPIA ZAJĘCIOWA DZIECI -PODSTAWY TEORETYCZNE I 
UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

Semestr Zaliczenie z oceną

Wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw pracy terapeutycznej z dzieckiem  oraz rozwinięcie umiejętności  obserwacji 
potrzeb i ograniczeń dziecka - uczestnika  zajęć

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny

Praktyczny 

Student zna stan obecny i tendencje w  terapii pedagogicznej  dziecka, jej  związki  z terapią 
zajęciową oraz ich specyfikę w powiązaniu ze studiowaną specjalnością

Poziom kształcenia

Pedagogika opiekuńczo-
wychowawcza z terapią zajęciową

Moduł kształcenia Polski

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Znajomość modelu prawidłowego  rozwoju oraz mechanizmów zmiany rozwojowej. Umiejętność obserwacji nietypowych zachowań zgodnie z 
potrzebami dziecka i ogólnie przyjętym ideałem wychowawczym. Zapoznanie się z teoretycznymi podstawami terapii zajęciowej.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

Student zna i rozumie różne koncepcje rozwoju  i zaburzeń  rozwoju dziecka, od medycznych i 
biologicznych po społeczno-kulturowe

INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Razem 50

K_W05  K_W13  K_W16

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

Wiedza

32

2ECTS

CEL PRZEDMIOTU



W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

W C L /P

4 2

2 2

3 4

3 3

3 4

15 15 0

W C L /P

2 2

1 1

2 2

2 2

2 2

9 9 0

Założenia i warunki prowadzenia prowadzenia terapii zajęciowej z dziećmi przejawiającymi różne 
niepełnosprawności i zaburzenia psychofizyczne

Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w odniesieniu do konkretnych sytuacji 
dziecka – uczestnika zajęć o charakterze terapeutycznym

K_U03  K_U16  K_U22

STUDIA NIESTACJONARNE

Temat

Student posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i 
ograniczeń, jest gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej 
działalności praktycznej

Arteterapia w terapii zajęciowej dzieci

Kompetencje społeczne

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Liczba godzin
Temat

STUDIA STACJONARNE

RAZEM

Liczba godzin

Modele terapii zajęciowej wykorzystywane w pracy z dziećmi

Arteterapia w terapii zajęciowej dzieci

Umiejętności

Założenia i warunki prowadzenia prowadzenia terapii zajęciowej z dziećmi przejawiającymi różne 
niepełnosprawności i zaburzenia psychofizyczne

Modele terapii zajęciowej wykorzystywane w pracy z dziećmi

Ergoterapia w terapii zajęciowej dzieci

Socjototerapia w terapii zajęciowej dzieci

Ergoterapia w terapii zajęciowej dzieci

Student ma wiedzę metodyczną w zakresie praktycznej działalności pedagogicznej, zwłaszcza w 
odniesieniu do studiowanej specjalności

Student jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz za swoje działania pedagogiczne

K_K01  K_K05  K_K08

Student posiada zdolność do inicjowania i organizowania działalności  o charakterze 
terapeutycznym w obszarze praktyki opiekuńczo – wychowawczej, w tym terapii zajęciowej

RAZEM

Student ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny w przyszłej pracy 
pedagogicznej i przestrzegania zasad etyki zawodowej:

Student potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się 
zadań zawodowych; w działaniach praktycznych wykorzystuje nowoczesne technologie (ICT)

Socjototerapia w terapii zajęciowej dzieci



Kod Opis
Egzamin/

Prace 
kontrolne

Projekty
Aktywność 
na zajęciach

Waga w werfikacji efektów kształcenia 70% 20% 10%

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

Stacjonarne

1 30

2 20

50

2

1

2

1

2

3

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów

Niestacjonarne

Teczka terapii zajęciowej. Multimedialny pakiet pedagoga, psychologa i terapeuty zajęciowego, Forum Media Polska, Poznań 2018

ECTS 2

50

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Student zna i rozumie różne koncepcje rozwoju  i zaburzeń  rozwoju dziecka, od medycznych i 
biologicznych po społeczno-kulturowe

Praca własna studenta

LITERATURA

Podstawowa

Suma

Student ma wiedzę metodyczną w zakresie praktycznej działalności pedagogicznej, zwłaszcza w odniesieniu 
do studiowanej specjalności

Student posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i ograniczeń, 
jest gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej działalności praktycznej

Student ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny w przyszłej pracy pedagogicznej i 
przestrzegania zasad etyki zawodowej:

Bac A.(red. nauk.), Terapia zajęciowa, PZWL, Warszawa 2017 

Uzupełniajaca

Student jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz za swoje działania pedagogiczne

Lasota A., Franczyk J.L. (red. nauk.), Socjoterapia dzieci i młodzieży : diagnoza i metody pracy, Wyd. Żak, Warszawa 2015

Buchalter S.I., Terapia sztuką - praktyczny przewodnik, Zysk i Sp., Poznań 2007

Student posiada zdolność do inicjowania i organizowania działalności  o charakterze terapeutycznym w 
obszarze praktyki opiekuńczo – wychowawczej, w tym terapii zajęciowej

Student zna stan obecny i tendencje w  terapii pedagogicznej  dziecka, jej  związki  z terapią zajęciową oraz 
ich specyfikę w powiązaniu ze studiowaną specjalnością

Czasopisma środowisk działających na rzecz osób niepełnosprawnych 

Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w odniesieniu do konkretnych sytuacji dziecka – 
uczestnika zajęć o charakterze terapeutycznym

Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w odniesieniu do konkretnych sytuacji dziecka – 
uczestnika zajęć o charakterze ergoterapeutycznym

18

32



Kod 
przedmiotu

05.6-IH-
PEDP- 

PKKWDM

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

IV Forma zaliczenia

Wykład

30 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

30 Razem

20 Praca własna studenta 

50 Razem

2 ECTS

W1

W2

32

2ECTS

CEL PRZEDMIOTU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

Wiedza

INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Razem 50

K_W05  K_W12  K_W15

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Posiadanie wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej i psychologii rozwojowej

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

Student zna i rozumie różne koncepcje rozwoju człowieka: od naturalistycznych - medycznych i 
biologicznych po społeczno-kulturowe, potrafi więc wskazać na koncepcje zaburzeń rozwoju

Wyposażenie w wiedzę i umiejetności w zakresie rozpoznawania wybranych zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży, opisywania wynikających 
z nich trudności oraz projektowania pracy terapeutycznej i wychowawczej

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny

Praktyczny 

Student ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań diagnostycznych w 
praktyce pedagogicznej, poszerzoną w odniesieniu do terapii pedagogicznej, uwzględniającą 
aktualne potrzeby w tym zakresie

Poziom kształcenia

Pedagogika opiekuńczo-
wychowawcza z terapią zajęciową

Moduł kształcenia Polski

18

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

PRACA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA I WYRÓWNAWCZA Z 
DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

Semestr Zaliczenie z oceną

Laboratorium

Kierunek studiów

Praca własna studenta 

Inna forma (jaka)

Wykład

Razem 18

Ćwiczenia



W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

W C L /P

2

2

10

3

10

3

0 30 0

W C L /P

1

1

6

2

Współpraca z rodzicami, pedagogizacja rodziców, system wsparcia dziecka i rodziny

Student jest przygotowany do działań organizujących i wspierających rozwój oraz procesy 
uczenia się dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

K_U06  K_U09  K_U17

Student potrafi hierarchizować własne cele, optymalizować własną działalność w zakrsie terapii 
pedagogicznej

Student umie opracować podstawowe narzędzia diagnostyczne oraz prowadzić w oparciu o nie 
proces badawczy, a nastepnie terapeutyczny,  w odniesieniu do działalności praktyczne o 
charakterze korekcyjno-kompensacyjnym i wyrównawczym

Zasady, etapy i organizacja oraz dokumentacja pracy korekcyjno - kompensacyjnej i wyrównawczej

Student jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - 
zarówno podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi

K_K02  K_K03  K_K07

Umiejętności

RAZEM

Teoretyczne podstawy korekty, kompensacji, wyrównania szans edukacyjnych, rozwojowych, reedukacji

Rozwój psychoruchowy dziecka (prawidłowośc, zaburzenia, modele). Przyczyny zaburzeń

Zasady, etapy i organizacja oraz dokumentacja pracy korekcyjno - kompensacyjnej i wyrównawczej

Metody terapii pedagogicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą

Liczba godzin

Student zna i rozumie problemy, potrzeby i oczekiwania wszystkich podmiotów procesów 
edukacji, reedukacji, terapii pedagogicznej

Rozwój psychoruchowy dziecka (prawidłowośc, zaburzenia, modele). Przyczyny zaburzeń

Specyficzne trudności w uczeniu się i zachowaniu, wynikające ze specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Liczba godzin
Temat

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Temat

Student posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie 
znaczenie wiedzy pedagogicznej dla rozwoju jednostki i ładu społecznego

Specyficzne trudności w uczeniu się i zachowaniu, wynikające ze specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów

Kompetencje społeczne

Teoretyczne podstawy korekty, kompensacji, wyrównania szans edukacyjnych, rozwojowych, reedukacji

Student potrafi, dzięki posiadanej wiedzy teoretycznej, diagnozować problemy pedagogiczne w 
odniesieniu do działalności praktycznej z zakresu terapii pedagogicznej



6

2

0 18 0

Kod Opis
Egzamin/

Prace 
kontrolne

Projekty
Aktywność 
na zajęciach

Waga w werfikacji efektów kształcenia 70% 20% 10%

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

Stacjonarne

1 30

2 20

50

2

1

2

1

Współpraca z rodzicami, pedagogizacja rodziców, system wsparcia dziecka i rodziny

Student jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - zarówno 
podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Czajkowska I., Herda K., Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w szkole. Poradnik dla nauczycieli, Warszawa 1989

Student jest przygotowany do działań organizujących i wspierających rozwój oraz procesy uczenia się dzieci 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Student potrafi, dzięki posiadanej wiedzy teoretycznej, diagnozować problemy pedagogiczne w odniesieniu 
do działalności praktycznej z zakresu terapii pedagogicznej

Student umie opracować podstawowe narzędzia diagnostyczne oraz prowadzić w oparciu o nie proces 
badawczy, a nastepnie terapeutyczny,  w odniesieniu do działalności praktyczne o charakterze korekcyjno-
kompensacyjnym i wyrównawczym

18

32

Student posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie znaczenie wiedzy 
pedagogicznej dla rozwoju jednostki i ładu społecznego

Student potrafi hierarchizować własne cele, optymalizować własną działalność w zakrsie terapii 
pedagogicznej

Student zna i rozumie problemy, potrzeby i oczekiwania wszystkich podmiotów procesów edukacji, 
reedukacji, terapii pedagogicznej

Kaja B., Zarys terapii dziecka, Bydgosz 2001

Uzupełniajaca

Bogdanowicz M., Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa 1991

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Student zna i rozumie różne koncepcje rozwoju człowieka: od naturalistycznych - medycznych i 
biologicznych po społeczno-kulturowe, potrafi więc wskazać na koncepcje zaburzeń rozwoju

Praca własna studenta

Student ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań diagnostycznych w praktyce 
pedagogicznej, poszerzoną w odniesieniu do terapii pedagogicznej, uwzględniającą aktualne potrzeby w tym 
zakresie

LITERATURA

Podstawowa

Suma

Metody terapii pedagogicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą

ECTS 2

50

Niestacjonarne

RAZEM

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów



2

3 Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna, podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 2006

Rudzińska - Rogoża A., Wspomaganie rozwoju dziecka z ryzyka dysleksji, Kraków 2011



Kod 
przedmiotu

05.6-IH- 
PEDP-TP

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

IV Forma zaliczenia

Wykład

30 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

30 Razem

20 Praca własna studenta 

50 Razem

2 ECTS

W1

W2

32

2ECTS

CEL PRZEDMIOTU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

Wiedza

INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Razem 50

K_W05  K_W12  K_W15

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Posiadanie wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej i psychologii rozwojowej

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

Student zna i rozumie różne koncepcje rozwoju człowieka: od naturalistycznych - medycznych i 
biologicznych po społeczno-kulturowe, potrafi więc wskazać na koncepcje zaburzeń rozwoju

Wyposażenie w wiedzę i umiejetności w zakresie rozpoznawania wybranych zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży, opisywania wynikających 
z nich trudności oraz projektowania pracy terapeutycznej.

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny

Praktyczny 

Student ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań diagnostycznych w 
praktyce pedagogicznej, poszerzoną w odniesieniu do terapii pedagogicznej, uwzględniającą 
aktualne potrzeby w tym zakresie

Poziom kształcenia

Pedagogika opiekuńczo-
wychowawcza z terapią zajęciową

Moduł kształcenia Polski

18

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu 
(modułu) TERAPIA PEDAGOGICZNA

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

Semestr Zaliczenie z oceną

Laboratorium

Kierunek studiów

Praca własna studenta 

Inna forma (jaka)

Wykład

Razem 18

Ćwiczenia



W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

W C L /P

2

2

10

3

10

3

0 30 0

W C L /P

1

1

6

2

Współpraca z rodzicami, pedagogizacja rodziców, system wsparcia dziecka i rodziny

Student jest przygotowany do działań organizujących i wspierających rozwój oraz procesy 
uczenia się dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

K_U06  K_U09  K_U17

Student potrafi hierarchizować własne cele, optymalizować własną działalność w zakrsie terapii 
pedagogicznej

Student umie opracować podstawowe narzędzia diagnostyczne oraz prowadzić w oparciu o nie 
proces badawczy, a nastepnie terapeutyczny,  w odniesieniu do działalności praktyczne o 
charakterze korekcyjno-kompensacyjnym i wyrównawczym oraz reedukacyjnym

Zasady, etapy i organizacja oraz dokumentacja pracy terapeutycznej

Student jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - 
zarówno podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi

K_K02  K_K03  K_K07

Umiejętności

RAZEM

Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej. Garnitur pojęciowy, przedmiot, podmiot terapii, cele terapii, 
kompetencje dobrego terapeuty

Rozwój psychoruchowy dziecka (prawidłowość, zaburzenia, modele). Przyczyny zaburzeń

Zasady, etapy i organizacja oraz dokumentacja pracy terapeutycznej

Metody terapii pedagogicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą (wybór najczęściej stosowanych: Metoda 
Dobrego Startu, 18 struktur wyrazowych, Ruchu Rozwijającego, Integracji Sensorycznej)

Liczba godzin

Student zna i rozumie problemy, potrzeby i oczekiwania wszystkich podmiotów procesów 
edukacji, reedukacji, terapii pedagogicznej

Rozwój psychoruchowy dziecka (prawidłowość, zaburzenia, modele). Przyczyny zaburzeń

Specyficzne trudności w uczeniu się i zachowaniu, wynikające ze specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów 
(dysleksja, dysgrafia, dysortografia, ADHD, zaburzona lateralizacja)

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Liczba godzin
Temat

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Temat

Student posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie 
znaczenie wiedzy pedagogicznej dla rozwoju jednostki i bezpieczeństwa społecznego

Specyficzne trudności w uczeniu się i zachowaniu, wynikające ze specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów 
(dysleksja, dysgrafia, dysortografia, ADHD, zaburzona lateralizacja)

Kompetencje społeczne

Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej. Garnitur pojęciowy, przedmiot, podmiot terapii, cele terapii, 
kompetencje dobrego terapeuty

Student potrafi, dzięki posiadanej wiedzy teoretycznej, diagnozować problemy pedagogiczne w 
odniesieniu do działalności praktycznej z zakresu terapii pedagogicznej



6

2

0 18 0

Kod Opis
Egzamin/

Prace 
kontrolne

Projekty
Aktywność 
na zajęciach

Waga w werfikacji efektów kształcenia 70% 20% 10%

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

Stacjonarne

1 30

2 20

50

2

1

2

Współpraca z rodzicami, pedagogizacja rodziców, system wsparcia dziecka i rodziny

Student jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - zarówno 
podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Czajkowska I., Herda K., Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w szkole. Poradnik dla nauczycieli, Warszawa 1989

Student jest przygotowany do działań organizujących i wspierających rozwój oraz procesy uczenia się dzieci 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Student potrafi, dzięki posiadanej wiedzy teoretycznej, diagnozować problemy pedagogiczne w odniesieniu 
do działalności praktycznej z zakresu terapii pedagogicznej

Student umie opracować podstawowe narzędzia diagnostyczne oraz prowadzić w oparciu o nie proces 
badawczy, a nastepnie terapeutyczny,  w odniesieniu do działalności praktyczne o charakterze korekcyjno-
kompensacyjnym i wyrównawczym oraz reedukacyjnym

18

32

Student posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie znaczenie wiedzy 
pedagogicznej dla rozwoju jednostki i bezpieczeństwa społecznego

Student potrafi hierarchizować własne cele, optymalizować własną działalność w zakrsie terapii 
pedagogicznej

Student zna i rozumie problemy, potrzeby i oczekiwania wszystkich podmiotów procesów edukacji, 
reedukacji, terapii pedagogicznej

Kaja B., Zarys terapii dziecka, Bydgosz 2001

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Student zna i rozumie różne koncepcje rozwoju człowieka: od naturalistycznych - medycznych i 
biologicznych po społeczno-kulturowe, potrafi więc wskazać na koncepcje zaburzeń rozwoju

Praca własna studenta

Student ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań diagnostycznych w praktyce 
pedagogicznej, poszerzoną w odniesieniu do terapii pedagogicznej, uwzględniającą aktualne potrzeby w tym 
zakresie

LITERATURA

Podstawowa

Suma

Metody terapii pedagogicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą (wybór najczęściej stosowanych: Metoda 
Dobrego Startu, 18 struktur wyrazowych, Ruchu Rozwijającego, Integracji Sensorycznej)

ECTS 2

50

Niestacjonarne

RAZEM

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów



1

2

3 Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna, podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 2006

Uzupełniajaca

Bogdanowicz M., Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa 1991

Sinica M., Rudzińska - Rogoża A., W kręgu specyficznych problemów w uczeniu się czytania i pisania, Zielona Góra, 2005



Kod 
przedmiotu

05.6-IH- 
PEDP- 
MPON

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

IV Forma zaliczenia

Wykład

30 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

30 Razem

20 Praca własna studenta 

50 Razem

2 ECTS

W1

W2

CEL PRZEDMIOTU

32

2ECTS

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

Wiedza

INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Razem 50

K_W15  K_W16  K_W19

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Znajomość teoretycznych podstaw wychowania, opieki, dydaktyki, pedagogiki specjalnej

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

Student zna i rozumie problemy, potrzeby i oczekiwania wszystkich podmiotów procesów 
edukacji, szczególnie uczniów z niepełnosprawnością i ich nauczycieli

Ukazanie wspólnych i swoistych cech osób z niepełnosprawnością, ich funkcjonowania i problemów oraz mozliwości pracy z osobami 
doświadczającymi niepełnosprawności i ich rodzinami

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny

Praktyczny 

Student ma wiedzę metodyczną w zakresie praktycznej działalności pedagogicznej, zwłaszcza w 
odniesieniu do osób z nepełnosprawnością

Poziom kształcenia

Pedagogika opiekuńczo-
wychowawcza z terapią zajęciową

Moduł kształcenia Polski

18

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu 
(modułu) METODY PRACY Z OSOBAMI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

Semestr Zaliczenie z oceną

Laboratorium

Kierunek studiów

Praca własna studenta 

Inna forma (jaka)

Wykład

Razem 18

Ćwiczenia



W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

W C L /P

6

6

6

6

6

0 30 0

W C L /P

3

4

4

4

3

0 18 0

Student dostrzega etyczny wymiar działalności pedagogicznej, umie dostosować normy i reguły 
działania pedagogicznego do aksjologicznego uniwersum, co jest szczególnie ważne w 
przypadku osób z odchyleniami w stanie zdrowia i rozwoju

K_U14  K_U17  K_U18

Student jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - 
zarówno podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej w grupie osób zarówno pełnosprawnych 
jak i z niepełnosprawnością

K_K02  K_K07  K_K08

Student jest przygotowany do działań organizujących i wspierających rozwój oraz procesy 
uczenia się wszystkich podmiotów społecznego życia

Pomoc osobom z niepełnosprawnością ruchową

Student jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz za swoje działania pedagogiczne, szcególnie 
wobec osób "Innych"

RAZEM

Niepełnosprawnośc ludzka - terminologia, klasyfikacja, swoiste problemy osób z niepełnosprawnością

Metody pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną

Aktywizacja i reabilitacja w edukacji i zawodowa osób z niepełnosprawnością. Poradnictwo dla osób z 
niepełnosprawnością i ich rodzin

Pomoc osobom z niepełnosprawnością ruchową

Aktywizacja i reabilitacja w edukacji i zawodowa osób z niepełnosprawnością. Poradnictwo dla osób z 
niepełnosprawnością i ich rodzin

Student zna i rozumie etyczne systemy aksjonormatywne, docenia wartość zdrowia, sprawności 
alei tolerancji wobec niepełnej sprawności człowieka, jego odmienności

Metody pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną

Metody pracy z osobami z niepełnosprawnością sensoryczną

Umiejętności

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Liczba godzin
Temat

STUDIA STACJONARNE

RAZEM

Liczba godzin

STUDIA NIESTACJONARNE

Temat

Student posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie 
społeczne znaczenie wiedzy pedagogicznej, szcególnie w praktyce wobec osób z 
niepełnosprawnością

Metody pracy z osobami z niepełnosprawnością sensoryczną

Kompetencje społeczne

Niepełnosprawnośc ludzka - terminologia, klasyfikacja, swoiste problemy osób z niepełnosprawnością

Student umie argumentować własne stanowisko, prezentować własne poglądy  w odniesieniu do 
wybranych koncepcji i przejawów pedagogicznych działań, szcególnie nacechowanych 
altruizmem i empatią



Kod Opis
Egzamin/

Prace 
kontrolne

Projekty
Aktywność 
na zajęciach

Waga w werfikacji efektów kształcenia 70% 20% 10%

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

Stacjonarne

1 30

2 20

50

2

1

2

1

2

3

Krause A., współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Kraków 2010

Student dostrzega etyczny wymiar działalności pedagogicznej, umie dostosować normy i reguły działania 
pedagogicznego do aksjologicznego uniwersum, co jest szczególnie ważne w przypadku osób z 
odchyleniami w stanie zdrowia i rozwoju

Student ma wiedzę metodyczną w zakresie praktycznej działalności pedagogicznej, zwłaszcza w odniesieniu 
do osób z nepełnosprawnością

Dykcik W., Szychowiak B., Nowatorskie i alternatywne metody w praktyce pedagogiki specjalnej. Przewodnik metodyczny, Poznań 
2001

Student umie argumentować własne stanowisko, prezentować własne poglądy  w odniesieniu do wybranych 
koncepcji i przejawów pedagogicznych działań, szcególnie nacechowanych altruizmem i empatią

Student jest przygotowany do działań organizujących i wspierających rozwój oraz procesy uczenia się 
wszystkich podmiotów społecznego życia

18

32

Student posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie społeczne 
znaczenie wiedzy pedagogicznej, szcególnie w praktyce wobec osób z niepełnosprawnością

Student jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - zarówno 
podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej w grupie osób zarówno pełnosprawnych jak i z 
niepełnosprawnością

Dykcik W., Pedagogika specjalna, Poznań 2002

Uzupełniajaca

Kielin J., Rozwój daje radość, Gdańsk 2000

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Student zna i rozumie problemy, potrzeby i oczekiwania wszystkich podmiotów procesów edukacji, 
szczególnie uczniów z niepełnosprawnością i ich nauczycieli

Praca własna studenta

LITERATURA

Podstawowa

Suma

Student jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz za swoje działania pedagogiczne, szcególnie wobec osób 
"Innych"

Student zna i rozumie etyczne systemy aksjonormatywne, docenia wartość zdrowia, sprawności alei 
tolerancji wobec niepełnej sprawności człowieka, jego odmienności

Kowalik S., Psychologia ucznia i nauczyciela. Podręcznik akademicki, Warszawa 2011

ECTS 2

50

Niestacjonarne

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów



Kod 
przedmiotu

05.6-IH- 
PEDP- 

PPPUSPE

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

IV Forma zaliczenia

Wykład

30 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

30 Razem

20 Praca własna studenta 

50 Razem

2 ECTS

CEL PRZEDMIOTU

32

2ECTS

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Razem 50

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Znajomość teoretycznych podstaw wychowania, opieki, dydaktyki, pedagogiki specjalnej, oraz terapii pedagogicznej

Ukazanie charakterystyki uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich funkcjonowania i problemów oraz możliwości pracy z osobami 
doświadczającymi trudnej sytuacji i ich rodzinami

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny

Praktyczny Poziom kształcenia

Pedagogika opiekuńczo-
wychowawcza z terapią zajęciową

Moduł kształcenia Polski

18

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA UCZNIOM ZE 
SPECJALNYMI  POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

Semestr Zaliczenie z oceną

Laboratorium

Kierunek studiów

Praca własna studenta 

Inna forma (jaka)

Wykład

Razem 18

Ćwiczenia



W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

W C L /P

6

6

6

6

6

0 30 0

K_U03  K_U12  K_U15

Student jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - 
zarówno podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej w grupie osób zarówno pełnosprawnych 
jak i z niepełnosprawnością natury biologicznej i społecznej

Student jest przygotowany do działań organizujących i wspierających rozwój oraz procesy 
uczenia się wszystkich podmiotów społecznego życia, szczególnie uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi

RAZEM

Specjalne potrzeby edukacyjne - terminologia, klasyfikacja

Swoiste problemy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna uczniom w szkole - unormowania prawne i rozwiązania praktyczne

Współdziałanie z rodziną ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; Zabiegi integrujące zespół 
klasowy

Student zna i rozumie etyczne systemy aksjonormatywne, docenia wartość normy, sprawności 
ale i tolerancji wobec niepełnej sprawności człowieka, jego odmienności, trudnej sytuacji 
egzystencjalnej

Student jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz za swoje działania pedagogiczne, szcególnie 
wobec osób "Innych"

K_K02  K_K07  K_K08

Student dostrzega etyczny wymiar działalności pedagogicznej, umie dostosować normy i reguły 
działania pedagogicznego do aksjologicznego uniwersum, co jest szczególnie ważne w 
przypadku osób z odchyleniami w stanie zdrowia i rozwoju

Umiejętności

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Liczba godzin
Temat

STUDIA STACJONARNE

Wiedza

Student posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie 
społeczne znaczenie wiedzy pedagogicznej, szcególnie w praktyce wobec osób z 
niepełnosprawnością i innymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Diagnoza uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Kompetencje społeczne

K_W15  K_W16  K_W19

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

Student zna i rozumie problemy, potrzeby i oczekiwania wszystkich podmiotów procesów 
edukacji, szczególnie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich nauczycieli oraz 
rodziców

Student umie argumentować własne stanowisko, prezentować własne poglądy  w odniesieniu do 
wybranych koncepcji i przejawów pedagogicznych działań, szcególnie nacechowanych potrzebą 
reagowania na trudności sytuacji szkolnej dziecka i wspierania jego rozwoju 
biopsychospolecznego

Student ma wiedzę metodyczną w zakresie praktycznej działalności pedagogicznej, zwłaszcza w 
odniesieniu do osób z nepełnosprawnością



W C L /P

3

4

4

4

3

0 18 0

Kod Opis
Egzamin/

Prace 
kontrolne

Projekty
Aktywność 
na zajęciach

Waga w werfikacji efektów kształcenia 70% 20% 10%

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

Stacjonarne

1 30

2 20

50

2

Student dostrzega etyczny wymiar działalności pedagogicznej, umie dostosować normy i reguły działania 
pedagogicznego do aksjologicznego uniwersum, co jest szczególnie ważne w przypadku osób z 
odchyleniami w stanie zdrowia i rozwoju

Student ma wiedzę metodyczną w zakresie praktycznej działalności pedagogicznej, zwłaszcza w odniesieniu 
do osób z nepełnosprawnością

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna uczniom w szkole - unormowania prawne i rozwiązania praktyczne

Student umie argumentować własne stanowisko, prezentować własne poglądy  w odniesieniu do wybranych 
koncepcji i przejawów pedagogicznych działań, szcególnie nacechowanych potrzebą reagowania na 
trudności sytuacji szkolnej dziecka i wspierania jego rozwoju biopsychospolecznego

Student jest przygotowany do działań organizujących i wspierających rozwój oraz procesy uczenia się 
wszystkich podmiotów społecznego życia, szczególnie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

18

32

Student posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie społeczne 
znaczenie wiedzy pedagogicznej, szcególnie w praktyce wobec osób z niepełnosprawnością i innymi 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Student jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - zarówno 
podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej w grupie osób zarówno pełnosprawnych jak i z 
niepełnosprawnością natury biologicznej i społecznej

Student jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz za swoje działania pedagogiczne, szcególnie wobec osób 
"Innych"

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Student zna i rozumie problemy, potrzeby i oczekiwania wszystkich podmiotów procesów edukacji, 
szczególnie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich nauczycieli oraz rodziców

Praca własna studenta

Suma

Współdziałanie z rodziną ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; Zabiegi integrujące zespół 
klasowy

Student zna i rozumie etyczne systemy aksjonormatywne, docenia wartość normy, sprawności ale i tolerancji 
wobec niepełnej sprawności człowieka, jego odmienności, trudnej sytuacji egzystencjalnej

ECTS 2

Swoiste problemy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Diagnoza uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

50

Niestacjonarne

RAZEM

Liczba godzin

STUDIA NIESTACJONARNE

Temat

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów

Specjalne potrzeby edukacyjne - terminologia, klasyfikacja



1

2

1

2

3 Nolting H., P., Jak zachować  porządek w klasie, Gdańsk 2008

Lipińska - Lokś J., Zmiany stosunków między dziećmi pełnosprawnymi i z niepełnosprawnością w klasie integracyjnej

Uzupełniajaca

Kaja B., Zarys terapii dziecka, Bydgoszcz 1995

LITERATURA

Podstawowa

Aktualne akty prawne, rozporządzenie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Kowalik S., Psychologia ucznia i nauczyciela. Podręcznik akademicki, Warszawa 2011



Kod 
przedmiotu

05.9-IH- 
PEDP- 

OTZWOS

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

IV Forma zaliczenia

Wykład

30 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

30 Razem

20 Praca własna studenta 

50 Razem

2 ECTS

32

2ECTS

CEL PRZEDMIOTU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Razem 50

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

wiedza z akresu podstaw procesu starzenia się, umiejetność obserowania sytuacji psychospolecznej osob starych i starzejących się, łatwość 
nawiazywania nowych kontaktow interpersonalnych

Wyposażyć studenta w podstawową wiedzę  i umiejętności niezbędne dla kształtowania, podtrzymywania i przywracania utraconej lub obniżonej 
sprawności oraz wydolności osobom w podeszłym wieku poprzez zagospodarowanie czasu wolnego.

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny

Praktyczny Poziom kształcenia

Pedagogika opiekuńczo-
wychowawcza z terapią zajęciową

Moduł kształcenia Polski

18

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

OPIEKA I TERAPIA ZAJĘCIOWA WOBEC OSÓB W STARSZYM 
WIEKU

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

Semestr Zaliczenie z oceną

Laboratorium

Kierunek studiów

Praca własna studenta 

Inna forma (jaka)

Wykład

Razem 18

Ćwiczenia



W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

W C L /P

3

3

3

6

5

10Metody pracy  arteterapeutycznej w klubach seniora i Uniwersytetach III Wieku

Student dostrzega etyczny wymiar ergoterapii i  umie dostosować normy i reguły działania 
terapeutycznego do aksjologicznego uniwersum

K_U03  K_U05  K_U18

Student postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny

Student umie wybrać  i zastosować metody i formy zajęć artystycznych dla seniorów biorąc pod 
uwagę ich adekwatność do problemów samych   uczestników

Student jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - 
zarówno podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej

K_K04  K_K05  K_K07

Umiejętności

Pedagog  opiekuńczo - wychowawczy  i  terapeuta zajęciowy animatorem  działań na rzecz osób w wieku 
senioralnym – charakterystyka psychofizyczna klienta usług edukacyjno terapeutycznych

Ramowe kierunki form aktywizacji w projektowaniu terapii zajęciowej adekwatnej do  potrzeb 
indywidualnych seniora

Terapia oparta na słowie – terapia w formie rozmowy, pogadanek, dyskusji i wyrażania swoich myśli.

Działalność animacyjna wśród  seniorów w czasie wolnym

Student zna  teoretyczne  podstawy organizacji zajęć i czasu wolnego jako źródła rozwoju osób 
w podeszłym wieku.

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Liczba godzin
Temat

STUDIA STACJONARNE

Wiedza

Student ceni profesjonalizm, dostrzega etyczny wymiar własnych działań pedagogicznych, jest 
zdolny do refleksji nad własną praktyką

Metody pracy w andragogice specjalnej i geriatrii

Kompetencje społeczne

K_W04  K_W13  K_W17

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

Student nazywa, opisuje i charakteryzuje najbardziej istotne cechy oraz prawidłowości  okresu 
starzenia się i starości.

Student umie zaprojektować i przeprowadzić wszystkie fazy pracy z grupą - dokonać wyboru 
metody i form terapii zajęciowej z grupą seniorów

Student zna zadania terapii zajęciowej w kontekście gerontologii społecznej



0 30 0

W C L /P

2

2

2

4

4

4

0 18 0

Kod Opis
Egzamin/

Prace 
kontrolne

Projekty
Aktywność 
na zajęciach

Waga w werfikacji efektów kształcenia 70% 20% 10%

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

Metody pracy  arteterapeutycznej w klubach seniora i Uniwersytetach III Wieku

Student jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - zarówno 
podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej

Student dostrzega etyczny wymiar ergoterapii i  umie dostosować normy i reguły działania terapeutycznego 
do aksjologicznego uniwersum

Terapia oparta na słowie – terapia w formie rozmowy, pogadanek, dyskusji i wyrażania swoich myśli.

Student umie zaprojektować i przeprowadzić wszystkie fazy pracy z grupą - dokonać wyboru metody i form 
terapii zajęciowej z grupą seniorów

Student umie wybrać  i zastosować metody i formy zajęć artystycznych dla seniorów biorąc pod uwagę ich 
adekwatność do problemów samych   uczestników

Student ceni profesjonalizm, dostrzega etyczny wymiar własnych działań pedagogicznych, jest zdolny do 
refleksji nad własną praktyką

Student postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny

Student zna  teoretyczne  podstawy organizacji zajęć i czasu wolnego jako źródła rozwoju osób w podeszłym 
wieku.

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Student nazywa, opisuje i charakteryzuje najbardziej istotne cechy oraz prawidłowości  okresu starzenia się i 
starości.

Student zna zadania terapii zajęciowej w kontekście gerontologii społecznej

RAZEM

Działalność animacyjna wśród  seniorów w czasie wolnym

Liczba godzin

Ramowe kierunki form aktywizacji w projektowaniu terapii zajęciowej adekwatnej do  potrzeb 
indywidualnych seniora

Metody pracy w andragogice specjalnej i geriatrii

RAZEM

STUDIA NIESTACJONARNE

Temat

Pedagog  opiekuńczo - wychowawczy  i  terapeuta zajęciowy animatorem  działań na rzecz osób w wieku 
senioralnym – charakterystyka psychofizyczna klienta usług edukacyjno terapeutycznych



Stacjonarne

1 30

2 20

50

2

1

2

1

2

3

Steuden S. (2011). Psychologia starzenia się i starości. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Czasopisma środowisk działających na rzecz osób niepełnosprawnych." Na temat"

18

32

Kozaczuk L. (1995), Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej, Warszawa

Uzupełniajaca

Sobów T. (2010). Praktyczna psychogeriatria. Wrocław: Wydawnictwo Continuo

Praca własna studenta

LITERATURA

Podstawowa

Suma

Straś-Romanowska M. (2011). Późna dorosłość. W: J. Trempała (red. nauk.). Psychologia rozwoju człowieka. (s. 326-350).
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

ECTS 2

50

Niestacjonarne

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów



Kod 
przedmiotu

05.9-IH- 
PEDP-AS

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

IV Forma zaliczenia

Wykład

30 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

30 Razem

20 Praca własna studenta 

50 Razem

2 ECTS

CEL PRZEDMIOTU

32

2ECTS

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Razem 50

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

wiedza z akresu podstaw procesu starzenia się, umiejetność obserowania sytuacji psychospolecznej osob starych i starzejących się, łatwość 
nawiazywania nowych kontaktow interpersonalnych

Wyposażyć studentów w podstawową wiedzę  i umiejętności niezbędne dla kształtowania, podtrzymywania i przywracania utraconej lub obniżonej 
sprawności oraz wydolności osobom w podeszłym wieku poprzez zagospodarowanie czasu wolnego

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny

Praktyczny Poziom kształcenia

Pedagogika opiekuńczo-
wychowawcza z terapią zajęciową

Moduł kształcenia Polski

18

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu 
(modułu) AKTYWIZACJA SENIORÓW

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

Semestr Zaliczenie z oceną

Laboratorium

Kierunek studiów

Praca własna studenta 

Inna forma (jaka)

Wykład

Razem 18

Ćwiczenia



W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

W C L /P

3

3

3

5

6

10

0 30 0

Student dostrzega etyczny wymiar ergoterapii i  umie dostosować normy i reguły działania 
terapeutycznego do aksjologicznego uniwersum

K_U03  K_U05  K_U18

Student postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny

K_K04  K_K05  K_K07

Student umie wybrać  i zastosować metody i formy zajęć artystycznych dla seniorów biorąc pod 
uwagę ich adekwatność do problemów samych uczestników

Student jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - 
zarówno podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej

RAZEM

Pedagog  opiekuńczo - wychowawczy  i  terapeuta zajęciowy animatorem  działań na rzecz osób w wieku 
senioralnym – charakterystyka psychofizyczna klienta usług edukacyjno terapeutycznych

Ramowe kierunki form aktywizacji w projektowaniu terapii zajęciowej adekwatnej do  potrzeb 
indywidualnych seniora

Terapia oparta na słowie – terapia w formie rozmowy, pogadanek, dyskusji i wyrażania swoich myśli.

Metody pracy  arteterapeutycznej w klubach seniora i Uniwersytetach III Wieku

Student zna  teoretyczne  podstawy organizacji zajęć i czasu wolnego jako źródła rozwoju osób 
w podeszłym wieku.

Działalność animacyjna wśród  seniorów w czasie wolnym

Umiejętności

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Liczba godzin
Temat

STUDIA STACJONARNE

Wiedza

Student ceni profesjonalizm, dostrzega etyczny wymiar własnych działań pedagogicznych, jest 
zdolny do refleksji nad własną praktyką

Metody pracy w andragogice specjalnej i geriatrii

Kompetencje społeczne

K_W04  K_W13  K_W17

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

Student nazywa, opisuje i charakteryzuje najbardziej istotne cechy oraz prawidłowości  okresu 
starzenia się i starości.

Student umie zaprojektować i przeprowadzić wszystkie fazy pracy z grupą - dokonać wyboru 
metody  i form terapii zajęciowej z grupą seniorów

Student zna zadania terapii zajęciowej w kontekście gerontologii społecznej



W C L /P

2

2

2

4

4

4

0 18 0

Kod Opis
Egzamin/

Prace 
kontrolne

Projekty
Aktywność 
na zajęciach

Waga w werfikacji efektów kształcenia 70% 20% 10%

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

Student dostrzega etyczny wymiar ergoterapii i  umie dostosować normy i reguły działania terapeutycznego 
do aksjologicznego uniwersum

Student zna zadania terapii zajęciowej w kontekście gerontologii społecznej

Terapia oparta na słowie – terapia w formie rozmowy, pogadanek, dyskusji i wyrażania swoich myśli.

Student umie zaprojektować i przeprowadzić wszystkie fazy pracy z grupą - dokonać wyboru metody  i form 
terapii zajęciowej z grupą seniorów

Student umie wybrać  i zastosować metody i formy zajęć artystycznych dla seniorów biorąc pod uwagę ich 
adekwatność do problemów samych uczestników

Student ceni profesjonalizm, dostrzega etyczny wymiar własnych działań pedagogicznych, jest zdolny do 
refleksji nad własną praktyką

Student postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Student nazywa, opisuje i charakteryzuje najbardziej istotne cechy oraz prawidłowości  okresu starzenia się i 
starości.

Student jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - zarówno 
podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej

Działalność animacyjna wśród  seniorów w czasie wolnym

Metody pracy  arteterapeutycznej w klubach seniora i Uniwersytetach III Wieku

Student zna  teoretyczne  podstawy organizacji zajęć i czasu wolnego jako źródła rozwoju osób w podeszłym 
wieku.

Ramowe kierunki form aktywizacji w projektowaniu terapii zajęciowej adekwatnej do  potrzeb 
indywidualnych seniora

Metody pracy w andragogice specjalnej i geriatrii

RAZEM

Liczba godzin

STUDIA NIESTACJONARNE

Temat

Pedagog  opiekuńczo - wychowawczy  i  terapeuta zajęciowy animatorem  działań na rzecz osób w wieku 
senioralnym – charakterystyka psychofizyczna klienta usług edukacyjno terapeutycznych



Stacjonarne

1 30

2 20

50

2

1

2

1

2

3

Steuden S. (2011). Psychologia starzenia się i starości. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Czasopisma środowisk działających na rzecz osób niepełnosprawnych." Na temat"

18

32

Kozaczuk L. (1995), Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej, Warszawa

Uzupełniajaca

Sobów T. (2010). Praktyczna psychogeriatria. Wrocław: Wydawnictwo Continuo

Praca własna studenta

LITERATURA

Podstawowa

Suma

Straś-Romanowska M. (2011). Późna dorosłość. W: J. Trempała (red. nauk.). Psychologia rozwoju człowieka. (s. 326-350).
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

ECTS 2

50

Niestacjonarne

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów



Kod 
przedmiotu

05.9-IH- 
PEDP-TZS

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

IV Forma zaliczenia

Wykład

30 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

30 Razem

20 Praca własna studenta 

50 Razem

2 ECTS

W1

U1

K1

K_U03 

K_K07

32

2

Umiejętności

CEL PRZEDMIOTU

Praca własna studenta 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Student jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi

Kompetencje społeczne

Razem 50

ECTS

K-W06

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Brak wymagań wstępnych.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

Student zna i rozumie sposoby kształtowania się relacji terapeutycznych

Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną dla celów pomocy psychologicznej

Wiedza

Poziom kształcenia

Pedagogika opiekuńczo-
wychowawcza z terapią zajęciową

Moduł kształcenia Polski

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

Semestr Zaliczenie z oceną

Kierunek studiów

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu 
(modułu) TRENING ZACHOWAŃ SPOŁECZNYCH

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zapoznanie studentów z podstawami zachowań społecznych i warsztatowe kształtowanie kompetencji w tym zakresie

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny

Praktyczny 

Inna forma (jaka)

Wykład

Razem 18

Ćwiczenia 18

Laboratorium



W C L /P

2

10

10

4

4

0 30 0

W C L /P

2

6

6

2

2

0 18 0

Kod Opis
Egzamin/

Prace 
kontrolne

Projekty
Aktywność 
na zajęciach

Waga w werfikacji efektów kształcenia 70% 20% 10%

W1

U1

K1

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Praca grupowa a kompetencje społeczne

Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną dla celów pomocy psychologicznej

Student jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi

Trening empatii

Praca grupowa a kompetencje społeczne

Trening empatii

Student zna i rozumie sposoby kształtowania się relacji terapeutycznych

RAZEM

Trening asertywności

Trening komunikacji

Taksonomia zachowań społecznych

Trening asertywności

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Liczba godzin
Temat

STUDIA STACJONARNE

RAZEM

Liczba godzin

STUDIA NIESTACJONARNE

Temat

Trening komunikacji

Taksonomia zachowań społecznych



Stacjonarne

1 30

2 20

50

2

1

2

18

32

Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi , Warszawa 2005

LITERATURA

Podstawowa

Suma

2

Okun B., Skuteczna pomoc psychologiczna , Warszawa 2005

ECTS

Praca własna studenta

50

Niestacjonarne

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów



Kod 
przedmiotu

05.9-IH- 
PEDP- 
TZŚS

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

IV Forma zaliczenia

15 Wykład

15 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

30 Razem

20 Praca własna studenta 

50 Razem

2 ECTS

W1

W2

W3

Laboratorium

Kierunek studiów

Praca własna studenta 

Inna forma (jaka)

Wykład 9

Razem 18

Ćwiczenia 9

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu 
(modułu) TERAPIA ZAJĘCIOWA W ŚRODOWISKU SPOŁECZNYM

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

Semestr Zaliczenie z oceną

Wyposażyć  w  podstawową wiedzę niezbędną dla kształtowania, podtrzymywania i przywracania utraconej lub obniżonej sprawności 
komunikacyjnej osobom w różnym wieku.

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny

Praktyczny 

Studen tzna różne teorie komunikacji przydatne do pracy z osobami  z utrudnieniami w 
komunikacji społecznej

Poziom kształcenia

Pedagogika opiekuńczo-
wychowawcza z terapią zajęciową

Moduł kształcenia Polski

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Znajomośc problematyki funkcjonowania osob niepelnosprawnych w środowisku  społecznym , umiejetność  aktywnego  sluchania

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

Student zna różne ujęcia funkcjonowania człowieka niepełnosprawnego , rozumie społeczne 
źródła oraz konteksty utrudnień w społecznej komunikacji tych osób

INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Razem 50

K_W04  K_W08  K_W15

CEL PRZEDMIOTU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

Wiedza

Student zna i rozumie problemy, potrzeby i oczekiwania podopiecznych terapii zajęciowej w 
zakresie czasu wolnego i  poprawy jakości życia

32

2ECTS



U1

U2

U3

K1

K2

K3

W C L /P

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

15 15 0

W C L /P

2 1

1 2

2 2

2 2

2 2

9 9 0

Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w środowisku społecznym

Student potrafi identyfikować problemy  w sferze  spolecznych kontaktów paodopiecznego

STUDIA NIESTACJONARNE

Temat

Student postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny

Terapia zajęciowa w procesie integracji społecznej osób niepełnosprawnych

Kompetencje społeczne

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Liczba godzin
Temat

STUDIA STACJONARNE

RAZEM

Modele terapii zajęciowej w pracy osobami niepełnosprawnymi

Terapia zajęciowa w procesie integracji społecznej osób niepełnosprawnych

Umiejętności

RAZEM

Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w środowisku społecznym

Modele terapii zajęciowej w pracy osobami niepełnosprawnymi

Terapia zajęciowa w procesie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych 

Terapia zajęciowa w przestrzeni czasu wolnego osoby niepelnosprawnej

Terapia zajęciowa w procesie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych 

Student potrafi dostrzec i ocenić społeczne zadania terapii zajęciowej  i arteterapii w kierunku 
rozwijania dobrych relacji miedzyludzkich

K_U04  K_U17  K_U25

Student jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - 
zarówno podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej

Student jest przygotowany do działań organizujących i wspierających aktywność komunikacyjną 
uczestników terapii zajęciowej

Terapia zajęciowa w przestrzeni czasu wolnego osoby niepelnosprawnej

Student posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie 
społeczne znaczenie wiedzy pedagogicznej

K_K02  K_K05  K_K07

Liczba godzin



Kod Opis
Egzamin/

Prace 
kontrolne

Projekty
Aktywność 
na zajęciach

Waga w werfikacji efektów kształcenia 70% 20% 10%

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

Stacjonarne

1 30

2 20

50

2

1

2

1

2

3

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów

Niestacjonarne

Janus E. i in. (red. nauk.), Terapia zajęciowa w geriatrii, PZWL, Warszawa 2017

ECTS 2

50

LITERATURA

Podstawowa

Suma

Kott T., Zajęcia pozalekcyjne i terapia zajęciowa z osobami o obniżonej sprawności umysłowej, Wyd. APS, Warszawa 2005

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Student zna różne ujęcia funkcjonowania człowieka niepełnosprawnego , rozumie społeczne źródła oraz 
konteksty utrudnień w społecznej komunikacji tych osób

Praca własna studenta

Studen tzna różne teorie komunikacji przydatne do pracy z osobami  z utrudnieniami w komunikacji 
społecznej

Student posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie społeczne 
znaczenie wiedzy pedagogicznej

Gajdzica Z, ( red.) , Między wsparciem doraźnym a wspieraniem racjonalnym, czyli o uwarunkowaniach socjalizacji społecznej osób 
niepełnosprawnych, Kraków  2008.

Student potrafi identyfikować problemy  w sferze  spolecznych kontaktów paodopiecznego

Student jest przygotowany do działań organizujących i wspierających aktywność komunikacyjną 
uczestników terapii zajęciowej

18

32

Student postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny

Student jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - zarówno 
podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej

Cz. Kosakowski, A. Krause ( red.)  Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych , Olsztyn 2005

Bac A.(red. nauk.), Terapia zajęciowa, PZWL, Warszawa 2017 

Uzupełniajaca

Student potrafi dostrzec i ocenić społeczne zadania terapii zajęciowej  i arteterapii w kierunku rozwijania 
dobrych relacji miedzyludzkich

Student zna i rozumie problemy, potrzeby i oczekiwania podopiecznych terapii zajęciowej w zakresie czasu 
wolnego i  poprawy jakości życia



Kod 
przedmiotu

14.9-IH- 
PEDP- 

SIOZWS

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

V, VI Forma zaliczenia

Wykład

45 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

45 Razem

80 Praca własna studenta 

125 Razem

5 ECTS

Laboratorium

Praktyczny 

Kierunek studiów

Praca własna studenta 

Inna forma (jaka)

Wykład

Razem

Ćwiczenia

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

SPOŁECZNA INTEGRACJA OSÓB ZAGROŻONYCH 
WYKLUCZENEM SPOŁECZNYM

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zapoznanie ze zjawiskiem wykluczenia społecznego osób/grup, jego uwarunkowniami, istotą, skutkami i rodzajami oraz możliwościami 
przeciwdziałania jemu. Wyposażenie w umiejętność podejmowania działań o charakterze integrującym osoby (dzieci, młodzież, dorosłych) w 
grupach, środowiskach społecznych;.

27

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny

Poziom kształcenia

Pedagogika opiekuńczo-
wychowawcza z terapią zajęciową

Moduł kształcenia Polski

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

Zaliczenie z oceną

ECTS

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii; Podstawowe umiejętności komunikacji interpersonalnej i otwartość wobec 
człowieka naznaczonego piętnem inności

27

Razem 125

CEL PRZEDMIOTU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Semestr

98

5



W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

K_W10  K_W15  K_W19

Wiedza

Student zna i rozumie problemy, potrzeby i oczekiwania wszystkich podmiotów procesów 
społecznych, szczególnie tych bytujących na marginesie interakcji społecznych

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

Student posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i 
ograniczeń, jest gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej 
działalności praktycznej, rozumie jak ogromne znaczenie ma wykształcenie i wytyczanie celów 
życiowych

Kompetencje społeczne

Student zna procesy tworzenia się i oddziaływania głównych środowisk wychowawczych, ma 
wiedzę o występujących w nich problemach oraz o przyczynach tych problemów, wie, że 
wykluczenie społeczne stanowi zarówno przyczynęjak i skutek zjawisk społecznie 
nieakceptowanych

Student posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i 
ograniczeń, jest gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej 
działalności praktycznej, rozumie jak ogromne znaczenie ma wykształcenie i wytyczanie celów 
życiowych

Student zna i rozumie etyczne systemy aksjonormatywne; rozumie świat wartości i jego 
hierarchię chroniącą przed zjawiskami wykluczenia społecznego i marginalizacji

Umiejętności

Student rozumie etyczny wymiar badań naukowych, potrafi rozwiązywać problemy etyczne w 
tym zakresie, docenia diagnozę zjawisk społecznych pozwalających na podemowanie działań 
profilaktyki i interwencji

Student potrafi analizować i oceniać treści przekazu medialnego, szczególnie odnoszącego się 
osób, grup zagrożonych niekorzystnymi zjawiskami społecznymi, w tym wykluczeniem 
społecznym; umie wykorzystać taki przekaz w działalności na rzecz tej kategorii osób

K_U24  K_U27  K_U28

Student posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie 
społeczne znaczenie wiedzy pedagogicznej, jest świadomy zalezności społecznych 
prowadzących do wykluczenia społecznego

Student potrafi zaplanować sieć wsparcia dla jednostek lub grup społecznych zagrożonych 
wykluczeniem społecznym w obrębie działalności pedagogicznej, opiekuńczej, kulturalnej i/lub 
pomocowej

K_K01  K_K02  K_K06



W C L /P

3

4

3

5

5

5

10

10

0 45 0

W C L /P

2

3

3

3

3

3

5

5

0 27 0

Zjawisko wykluczenia społecznego - pojęcie, istota, koncepcje, typy

STUDIA NIESTACJONARNE

Temat

Kategorie osób grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Liczba godzin
Temat

STUDIA STACJONARNE

Uwarunkowania, mechanizm i skutki wykluczenia społecznego

Możliwości i ograniczenia społecznej integracji osób zmarginalizowanych

Zjawisko wykluczenia społecznego - pojęcie, istota, koncepcje, typy

RAZEM

Liczba godzin

Uwarunkowania, mechanizm i skutki wykluczenia społecznego

Kategorie osób grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych

Projektowanie i realizacj działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży

Pomoc instytucjonalna osobom wykluczonym społecznie; Praca socjalna w środowisku lokalnym z osobami z 
kręgu wykluczenia społecznego

Pomoc instytucjonalna osobom wykluczonym społecznie; Praca socjalna w środowisku lokalnym z osobami z 
kręgu wykluczenia społecznego

Możliwości i ograniczenia społecznej integracji osób zmarginalizowanych

Działania szkoły wobec dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, integrowanie grup 
wychowawczych

RAZEM

Polityka Społeczna  i Strategia Integracji Społecznej

Działania szkoły wobec dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, integrowanie grup 
wychowawczych

Projektowanie i realizacj działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży

Polityka Społeczna  i Strategia Integracji Społecznej



Kod Opis
Egzamin/

Prace 
kontrolne

Projekty
Aktywność 
na zajęciach

Waga w werfikacji efektów kształcenia 70% 20% 10%

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

Stacjonarne

1 45

2 80

125

5

1

2

1

2

3

3

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów

Niestacjonarne

Student zna i rozumie etyczne systemy aksjonormatywne; rozumie świat wartości i jego hierarchię chroniącą 
przed zjawiskami wykluczenia społecznego i marginalizacji

Student rozumie etyczny wymiar badań naukowych, potrafi rozwiązywać problemy etyczne w tym zakresie, 
docenia diagnozę zjawisk społecznych pozwalających na podemowanie działań profilaktyki i interwencji

Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski, i inne dokumenty tematyczne oraz akty prawne.

ECTS 5

LITERATURA

Podstawowa

Student posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie społeczne 
znaczenie wiedzy pedagogicznej, jest świadomy zalezności społecznych prowadzących do wykluczenia 
społecznego

Jarosz M., Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialny i etniczny.

125Suma

Frąckiewicz L., Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Katowice 2005

Student posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i ograniczeń, 
jest gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej działalności praktycznej, rozumie 
jak ogromne znaczenie ma wykształcenie i wytyczanie celów życiowych

Student potrafi zaplanować sieć wsparcia dla jednostek lub grup społecznych zagrożonych wykluczeniem 
społecznym w obrębie działalności pedagogicznej, opiekuńczej, kulturalnej i/lub pomocowej

27

98

Student posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i ograniczeń, 
jest gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej działalności praktycznej, rozumie 
jak ogromne znaczenie ma wykształcenie i wytyczanie celów życiowych

Wódz K., Pawlas - Czyż S., Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego, Warszawa 2008

Uzupełniajaca
Golimowska S., Morecka Z., i inni Od ubóstwa do wykluczenia społecznego. Badania. Koncepcja. Wyniki. Propozycje. Polska. 
Europa i świat. Opracowania PBZ, Warszawa 2008

Student potrafi analizować i oceniać treści przekazu medialnego, szczególnie odnoszącego się osób, grup 
zagrożonych niekorzystnymi zjawiskami społecznymi, w tym wykluczeniem społecznym; umie wykorzystać 
taki przekaz w działalności na rzecz tej kategorii osób

Student zna i rozumie problemy, potrzeby i oczekiwania wszystkich podmiotów procesów społecznych, 
szczególnie tych bytujących na marginesie interakcji społecznych

Praca własna studenta

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Student zna procesy tworzenia się i oddziaływania głównych środowisk wychowawczych, ma wiedzę o 
występujących w nich problemach oraz o przyczynach tych problemów, wie, że wykluczenie społeczne 
stanowi zarówno przyczynęjak i skutek zjawisk społecznie nieakceptowanych

Grotowska - Leder, Faliszek K., Ekskluzja i inkluzja społeczna (wykluczenie społeczne), Toruń 2005.



Kod 
przedmiotu

14.9-IH-
PEDP- 
WISŚO

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

V, VI Forma zaliczenia

Wykład

45 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

45 Razem

80 Praca własna studenta 

125 Razem

5 ECTS

98

5

Razem 125

CEL PRZEDMIOTU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Semestr Zaliczenie z oceną

ECTS

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii; Podstawowe umiejętności komunikacji interpersonalnej i otwartość wobec 
człowieka naznaczonego piętnem inności

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny

Poziom kształcenia

Pedagogika opiekuńczo-
wychowawcza z terapią zajęciową

Moduł kształcenia Polski

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

27

Ćwiczenia

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

WSPIERANIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ŚRODOWISKU 
OTWARTYM

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zapoznanie z ideą społecznej integracji; Wyposarzenie w umiejętność podejmowania działań na rzecz społecznej integracji osób, grup 
zagrożonych wykluczeniem społecznym; Kształtowanie postawy prospołecznej

27

Laboratorium

Praktyczny 

Kierunek studiów

Praca własna studenta 

Inna forma (jaka)

Wykład

Razem



W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

K_K01  K_K02  K_K06

Student analizować i oceniać treści przekazu medialnego, szczególnie odnoszącego się osób, 
grup zagrożonych niekorzystnymi zjawiskami społecznymi, w tym wykluczeniem
społecznym; umie wykorzystać taki przekaz w działalności na rzecz integracji społecznej tej 
kategorii osób

K_U03  K_U12  K_U15

Student posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie 
społeczne znaczenie wiedzy pedagogicznej, jest świadomy zalezności społecznych 
prowadzących do wykluczenia społecznego a także wspierających proces społecznej integracji

Student potrafi zaplanować sieć wsparcia dla jednostek lub grup społecznych zagrożonych 
wykluczeniem społecznym w obrębie działalności pedagogicznej, opiekuńczej, kulturalnej i/lub 
pomocowej, sprzyjającej społecznej integracji

Student rozumie etyczny wymiar badań naukowych, potrafi rozwiązywać problemy etyczne w 
tym zakresie, docenia diagnozę zjawisk społecznych pozwalających na podemowanie działań 
profilaktyki i interwencji

Umiejętności

Student zna i rozumie etyczne systemy aksjonormatywne; rozumie świat wartości i jego 
hierarchię wspierającą procesy integracji społecznej

Student zna procesy tworzenia się i oddziaływania głównych środowisk wychowawczych, ma 
wiedzę o występujących w nich problemach oraz o przyczynach tych problemów, oraz 
mozliwościach ich pomniejszania dzięki działaniom integrującym społeczności

Student umie dostrzec mechanizmy funkcjonowania jednostek i grup społecznych; zdaje sobie 
sprawę z podmiotowej roli człowieka w różnych strukturach społecznych, potrzeby integracji 
społecznej

Student posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i 
ograniczeń, jest gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej 
działalności praktycznej, rozumie jak ogromne znaczenie ma wykształcenie i wytyczanie celów 
życiowych

Kompetencje społeczne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

Wiedza

Student zna i rozumie problemy, potrzeby i oczekiwania wszystkich podmiotów procesów 
społecznych, szczególnie tych bytujących na marginesie interakcji społecznych

K_W10  K_W15  K_W19



W C L /P

3

4

3

5

5

5

10

10

0 45 0

W C L /P

2

3

3

3

3

3

5

5

0 27 0

RAZEM

Polityka Społeczna  i Strategia Integracji Społecznej

Działania integrujące szkoły wobec dzieci i młodzieży; integrowanie grup wychowawczych

Projektowanie i realizacja działań integracyjnych w środowisku otwartym

Polityka Społeczna  i Strategia Integracji Społecznej

Działania integrujące szkoły wobec dzieci i młodzieży; integrowanie grup wychowawczych

Praca socjalna w środowisku lokalnym z osobami z kręgu wykluczenia społecznego

Praca socjalna w środowisku lokalnym z osobami z kręgu wykluczenia społecznego

Możliwości i ograniczenia społecznej integracji w środowisku otwartym

Zmiany w rozumieniu istoty i uwarunkowań społecznej integracji grupy osób (na przykładzie osób z 
niepełnosprawnością)

Kategorie osób grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych. Unormowania i działania na 
rzecz osób wykluczonych społecznie

Projektowanie i realizacja działań integracyjnych w środowisku otwartym

Społeczna integracja osób/ grup/społeczności: pojęcie, istota, rodzaje, mechanizm i uwarunkowania

RAZEM

Liczba godzin

Zmiany w rozumieniu istoty i uwarunkowań społecznej integracji grupy osób (na przykładzie osób z 
niepełnosprawnością)

Możliwości i ograniczenia społecznej integracji w środowisku otwartym

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Liczba godzin
Temat

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Temat

Kategorie osób grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych. Unormowania i działania na 
rzecz osób wykluczonych społecznie

Społeczna integracja osób/ grup/społeczności: pojęcie, istota, rodzaje, mechanizm i uwarunkowania



Kod Opis
Egzamin/

Prace 
kontrolne

Projekty
Aktywność 
na zajęciach

Waga w werfikacji efektów kształcenia 70% 20% 10%

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

Stacjonarne

1 45

2 80

125

5

1

2

1

2

3

4

Praca własna studenta

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Student zna procesy tworzenia się i oddziaływania głównych środowisk wychowawczych, ma wiedzę o 
występujących w nich problemach oraz o przyczynach tych problemów, oraz mozliwościach ich 
pomniejszania dzięki działaniom integrującym społeczności

Grotowska - Leder, Faliszek K., Ekskluzja i inkluzja społeczna (wykluczenie społeczne), Toruń 2005

Wódz K., Pawlas - Czyż S., Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego

Uzupełniajaca
Lipińska - Lokś J., Zmiany stosunków między dziećmi pełnosprawnymi i dziećmi z niepełnosprawnością w klasach integracyjnych, 
Zielona Góra 2003

Student analizować i oceniać treści przekazu medialnego, szczególnie odnoszącego się osób, grup 
zagrożonych niekorzystnymi zjawiskami społecznymi, w tym wykluczeniem
społecznym; umie wykorzystać taki przekaz w działalności na rzecz integracji społecznej tej kategorii osób

Student zna i rozumie problemy, potrzeby i oczekiwania wszystkich podmiotów procesów społecznych, 
szczególnie tych bytujących na marginesie interakcji społecznych

Frąckiewicz L., Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Katowice 2005

Student umie dostrzec mechanizmy funkcjonowania jednostek i grup społecznych; zdaje sobie sprawę z 
podmiotowej roli człowieka w różnych strukturach społecznych, potrzeby integracji społecznej

Student potrafi zaplanować sieć wsparcia dla jednostek lub grup społecznych zagrożonych wykluczeniem 
społecznym w obrębie działalności pedagogicznej, opiekuńczej, kulturalnej i/lub pomocowej, sprzyjającej 
społecznej integracji

27

98

Student posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i ograniczeń, 
jest gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej działalności praktycznej, rozumie 
jak ogromne znaczenie ma wykształcenie i wytyczanie celów życiowych

Student posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie społeczne 
znaczenie wiedzy pedagogicznej, jest świadomy zalezności społecznych prowadzących do wykluczenia 
społecznego a także wspierających proces społecznej integracji

Firlit - Fesnak i in. , Integracja społeczna jako wyzwanie dla polityki społecznej i pracy socjalnej

125Suma

Student rozumie etyczny wymiar badań naukowych, potrafi rozwiązywać problemy etyczne w tym zakresie, 
docenia diagnozę zjawisk społecznych pozwalających na podemowanie działań profilaktyki i interwencji

Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski,  Poprawa potencjału integracji społecznej na poziomie lokalnym poprzez 
ekonomię społeczną (2009) i inne dokumenty tematyczne oraz akty prawne.

ECTS 5

LITERATURA

Podstawowa

Niestacjonarne

Student zna i rozumie etyczne systemy aksjonormatywne; rozumie świat wartości i jego hierarchię 
wspierającą procesy integracji społecznej

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów



Kod 
przedmiotu

05.9-IH- 
PEDP- 

WPOWTI

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

V, VI Forma zaliczenia

Wykład

30 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

30 Razem

70 Praca własna studenta 

100 Razem

4 ECTS

W1

W2

W3

CEL PRZEDMIOTU

Student zna podstawy systemu bezpieczeństwa i zasady higieny pracy w instytucjach 
edukacyjnych i wychowawczych, oiekuńczych i terapeutycznych, ich praktyczne uwarunkowania 
oraz realizacje

82

4ECTS

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

Wiedza

INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Razem 100

K_W10  K_W14  K_W17

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii, szczególnie w zakresie opieki i wychowania, faz rozwoju człowieka, cyklu 
życia rodziny, procesów zachodzących w środowiskach wychowawczych i funkcjonowania instytucji społecznych

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

Student zna procesy tworzenia się i oddziaływania głównych środowisk wychowawczych, ma 
wiedzę o występujących w nich problemach o charakterze opiekuńczo - wychowawczym i 
terapeutycznym oraz o przyczynach tych problemów

Zapoznanie z podstawową problematyką dotyczącą realizowania opieki, wychowania, terapii wobe osób w różnych fazch życia w instytucjach, z 
uwzględnieniem złożoności problemów, dynamiki zmian i istniejących unormowań prawnych

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny

Praktyczny 

Student zna wszystkie elementy systemu edukacji, ich powiązania prawne, organizacyjne, 
instytucjonalne uwarunkowania oraz praktyczne rozwiązania w każdym elemencie tego systemu

Poziom kształcenia

Pedagogika opiekuńczo-
wychowawcza z terapią zajęciową

Moduł kształcenia Polski

18

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY OPIEKI, WYCHOWANIA I TERAPII W 
INSTYTUCJACH

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

Semestr Zaliczenie z oceną

Laboratorium

Kierunek studiów

Praca własna studenta 

Inna forma (jaka)

Wykład

Razem 18

Ćwiczenia



U1

U2

U3

K1

K2

K3

W C L /P

3

4

10

3

10

0 30 0

W C L /P

2

2

6

2

6

0 18 0

K_U25  K_U26  K_U27

Student posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, szczególnie 
realizowanej w instytucjach w środowisku lokalnym, rozumie społeczne znaczenie wiedzy 
pedagogicznej

Student posiada umiejętność efektywnego wykorzystania wiedzy, procedur i środków do 
wykonywania zadań zawodowych w organizacji lub instytucji pozostającej w zainteresowaniu 
pedagogiki opiekuńczo wychowawczej z terapią zajęciową

Źródła i dynamika przeobrażeń w systemie opieki, wychowania i terapii

RAZEM

Opieka nad dzieckiem i rodziną w unormowaniach prawnych

Rodzinne formy opieki zastępczej - specyfika funkcjonowania

Specyfika problemów w zakresie rozwoju, funkcjonowania wychowanków w placówkach. Problemy 
opiekuńcze, wychowawcze i terapeutyczne instutucji wspierających dzieci i rodziny.

Źródła i dynamika przeobrażeń w systemie opieki, wychowania i terapii

Specyfika problemów w zakresie rozwoju, funkcjonowania wychowanków w placówkach. Problemy 
opiekuńcze, wychowawcze i terapeutyczne instutucji wspierających dzieci i rodziny.

Student jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - 
zarówno podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej, szczególnie w instytucjach/formach 
instytucjonalnych w środowisku lokalnym

K_K01  K_K02  K_K07

Student potrafi zaplanować sieć wsparcia instytucjonalnego dla jednostek lub grup społecznych 
w obrębie wybranego obszaru działalności pedagogicznej (edukacyjnej, wychowawczej, 
opiekuńczej, kulturalnej i/lub pomocowej oraz terapeutycznej)

Rodzinne formy opieki zastępczej - specyfika funkcjonowania

Instytucjonalne formy opieki rodzinnej, kompensacyjna rola placówek opieki cześciowej i całkowitej

Umiejętności

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Liczba godzin
Temat

STUDIA STACJONARNE

RAZEM

Liczba godzin

STUDIA NIESTACJONARNE

Temat

Student posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i 
ograniczeń, jest gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej 
działalności praktycznej w środowisku lokalnym w różnego typu instytucjach

Instytucjonalne formy opieki rodzinnej, kompensacyjna rola placówek opieki cześciowej i całkowitej

Kompetencje społeczne

Opieka nad dzieckiem i rodziną w unormowaniach prawnych

Student potrafi dostrzec i ocenić społeczne oczekiwania dotyczące roli instytucji edukacyjnych, 
wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i/lub pomocowych oraz terapeutycznych



Kod Opis
Egzamin/

Prace 
kontrolne

Projekty
Aktywność 
na zajęciach

Waga w werfikacji efektów kształcenia 70% 20% 10%

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

Stacjonarne

1 30

2 70

100

4

1

2

1

2

3

Student potrafi zaplanować sieć wsparcia instytucjonalnego dla jednostek lub grup społecznych w obrębie 
wybranego obszaru działalności pedagogicznej (edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i/lub 
pomocowej oraz terapeutycznej)

Student zna wszystkie elementy systemu edukacji, ich powiązania prawne, organizacyjne, instytucjonalne 
uwarunkowania oraz praktyczne rozwiązania w każdym elemencie tego systemu

Borowski R., Wysocki D., Placówki oiekuńczo - wychowawcze, Płock 2001

Student potrafi dostrzec i ocenić społeczne oczekiwania dotyczące roli instytucji edukacyjnych, 
wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i/lub pomocowych oraz terapeutycznych

Student posiada umiejętność efektywnego wykorzystania wiedzy, procedur i środków do wykonywania 
zadań zawodowych w organizacji lub instytucji pozostającej w zainteresowaniu pedagogiki opiekuńczo 
wychowawczej z terapią zajęciową

18

82

Student posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i ograniczeń, 
jest gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej działalności praktycznej w 
środowisku lokalnym w różnego typu instytucjach

Student posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, szczególnie realizowanej w 
instytucjach w środowisku lokalnym, rozumie społeczne znaczenie wiedzy pedagogicznej

Brągiel J., Badora S., Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, Opole 2005

Uzupełniajaca

Student jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - zarówno 
podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej, szczególnie w instytucjach/formach instytucjonalnych w 
środowisku lokalnym

Kolankiewicz M., Zagrożone dzieciństwo, rodzinne i instytucjonalne formy opieki, Warszawa 1998

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Student zna procesy tworzenia się i oddziaływania głównych środowisk wychowawczych, ma wiedzę o 
występujących w nich problemach o charakterze opiekuńczo - wychowawczym i terapeutycznym oraz o 
przyczynach tych problemów

Praca własna studenta

LITERATURA

Podstawowa

Suma

Krajewska B., Instytucje wsparcia dziecka i rodziny, Kraków 2009

Student zna podstawy systemu bezpieczeństwa i zasady higieny pracy w instytucjach edukacyjnych i 
wychowawczych, oiekuńczych i terapeutycznych, ich praktyczne uwarunkowania oraz realizacje

Czarnecka S., Majer R., Mirowska M., Rodzina w lokalnym systemie pomocy społecznej, Częstochowa 2005

ECTS 4

100

Niestacjonarne

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów



Kod 
przedmiotu

05.9-IH- 
PEDP- 

LSOTW

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

V, VI Forma zaliczenia

Wykład

30 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

30 Razem

70 Praca własna studenta 

100 Razem

4 ECTS

W1

W2

W3

Laboratorium

Kierunek studiów

Praca własna studenta 

Inna forma (jaka)

Wykład

Razem 18

Ćwiczenia 18

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu 
(modułu) LOKALNY SYSTEM OPIEKI, TERAPII I WYCHOWANIA

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

Semestr Zaliczenie z oceną

Zapoznanie z podstawową problematyką dotyczącą realizowania opieki, wychowania, terapii wobe osób w różnych fazch życia w instytucjach, z 
uwzględnieniem złożoności problemów, dynamiki zmian i istniejących unormowań prawnych

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny

Praktyczny 

Student zna wszystkie elementy systemu edukacji, ich powiązania prawne, organizacyjne, 
instytucjonalne uwarunkowania oraz praktyczne rozwiązania w każdym elemencie tego systemu

Poziom kształcenia

Pedagogika opiekuńczo-
wychowawcza z terapią zajęciową

Moduł kształcenia Polski

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii, szczególnie w zakresie opieki i wychowania, faz rozwoju człowieka, cyklu 
życia rodziny, procesów zachodzących w środowiskach wychowawczych i funkcjonowania instytucji społecznych

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

Student zna procesy tworzenia się i oddziaływania głównych środowisk wychowawczych, ma 
wiedzę o występujących w nich problemach o charakterze opiekuńczo - wychowawczym i 
terapeutycznym oraz o przyczynach tych problemów

INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Razem 100

K_W10  K_W14  K_W17

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

Wiedza

82

4ECTS

CEL PRZEDMIOTU

Student zna podstawy systemu bezpieczeństwa i zasady higieny pracy w instytucjach 
edukacyjnych i wychowawczych, oiekuńczych i terapeutycznych, ich praktyczne uwarunkowania 
oraz realizacje



U1

U2

U3

K1

K2

K3

W C L /P

3

3

10

4

10

0 30 0

W C L /P

2

2

6

2

6

0 18 0

System, system lokalny, system opieki, system wychowania, systemowe ujęcie terapii - ustalenia 
terminologiczne, istota

Student potrafi dostrzec i ocenić społeczne oczekiwania dotyczące roli instytucji edukacyjnych, 
wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i/lub pomocowych oraz terapeutycznych

STUDIA NIESTACJONARNE

Temat

Student posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i 
ograniczeń, jest gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej 
działalności praktycznej w środowisku lokalnym w różnego typu instytucjach

Instytucje zastępujące i wspierające rodzinę w opiece i wychowaniu dziecka. Współpraca interdyscyplinarna

Kompetencje społeczne

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Liczba godzin
Temat

STUDIA STACJONARNE

RAZEM

Liczba godzin

Unormowania prawne opieki nad dzieckiem i rodziną

Instytucje zastępujące i wspierające rodzinę w opiece i wychowaniu dziecka. Współpraca interdyscyplinarna

Umiejętności

System, system lokalny, system opieki, system wychowania, systemowe ujęcie terapii - ustalenia 
terminologiczne, istota

Unormowania prawne opieki nad dzieckiem i rodziną

Działania lokalne wspierające dziecko i rodzinę

Źródła i dynamika przeobrażeń w systemie opieki, wychowania i terapii

Działania lokalne wspierające dziecko i rodzinę

Student jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - 
zarówno podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej, szczególnie w instytucjach/formach 
instytucjonalnych w środowisku lokalnym

K_K01  K_K02  K_K07

Student potrafi zaplanować sieć wsparcia instytucjonalnego dla jednostek lub grup społecznych 
w obrębie wybranego obszaru działalności pedagogicznej (edukacyjnej, wychowawczej, 
opiekuńczej, kulturalnej i/lub pomocowej oraz terapeutycznej)

RAZEM

K_U25  K_U26  K_U27

Student posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, szczególnie 
realizowanej w instytucjach w środowisku lokalnym, rozumie społeczne znaczenie wiedzy 
pedagogicznej

Student posiada umiejętność efektywnego wykorzystania wiedzy, procedur i środków do 
wykonywania zadań zawodowych w organizacji lub instytucji pozostającej w zainteresowaniu 
pedagogiki opiekuńczo wychowawczej z terapią zajęciową

Źródła i dynamika przeobrażeń w systemie opieki, wychowania i terapii



Kod Opis
Egzamin/

Prace 
kontrolne

Projekty
Aktywność 
na zajęciach

Waga w werfikacji efektów kształcenia 70% 20% 10%

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

Stacjonarne

1 30

2 70

100

4

1

2

1

2

3

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów

Niestacjonarne

Czarnecka S., Majer R., Mirowska M., Rodzina w lokalnym systemie pomocy społecznej, Częstochowa 2005

ECTS 4

100

Matzjas B., Formy pomocy dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym, Kielce 2002

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Student zna procesy tworzenia się i oddziaływania głównych środowisk wychowawczych, ma wiedzę o 
występujących w nich problemach o charakterze opiekuńczo - wychowawczym i terapeutycznym oraz o 
przyczynach tych problemów

Praca własna studenta

LITERATURA

Podstawowa

Suma

Krajewska B., Instytucje wsparcia dziecka i rodziny, Kraków 2009

Student zna podstawy systemu bezpieczeństwa i zasady higieny pracy w instytucjach edukacyjnych i 
wychowawczych, oiekuńczych i terapeutycznych, ich praktyczne uwarunkowania oraz realizacje

Krzyszkowski J., Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej, Łódź 1997

Student potrafi dostrzec i ocenić społeczne oczekiwania dotyczące roli instytucji edukacyjnych, 
wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i/lub pomocowych oraz terapeutycznych

Student posiada umiejętność efektywnego wykorzystania wiedzy, procedur i środków do wykonywania 
zadań zawodowych w organizacji lub instytucji pozostającej w zainteresowaniu pedagogiki opiekuńczo 
wychowawczej z terapią zajęciową

18

82

Student posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i ograniczeń, 
jest gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej działalności praktycznej w 
środowisku lokalnym w różnego typu instytucjach

Student posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, szczególnie realizowanej w 
instytucjach w środowisku lokalnym, rozumie społeczne znaczenie wiedzy pedagogicznej

Brągiel J., Badora S., Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, Opole 2005

Uzupełniajaca

Student jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - zarówno 
podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej, szczególnie w instytucjach/formach instytucjonalnych w 
środowisku lokalnym

Student potrafi zaplanować sieć wsparcia instytucjonalnego dla jednostek lub grup społecznych w obrębie 
wybranego obszaru działalności pedagogicznej (edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i/lub 
pomocowej oraz terapeutycznej)

Student zna wszystkie elementy systemu edukacji, ich powiązania prawne, organizacyjne, instytucjonalne 
uwarunkowania oraz praktyczne rozwiązania w każdym elemencie tego systemu



Kod 
przedmiotu

12.9-IH- 
PEDP- 
OZPS

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

IV Forma zaliczenia

Wykład

15 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

15 Razem

35 Praca własna studenta 

50 Razem

2 ECTS

W1

U1

U2

Laboratorium

Kierunek studiów

Praca własna studenta 

Inna forma (jaka)

Wykład

Razem 9

Ćwiczenia

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu 
(modułu) OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

STUDIA NIESTACJONARNE

Semestr Zaliczenie z oceną

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny

Praktyczny Poziom kształcenia

Pedagogika opiekuńczo-
wychowawcza z terapią zajęciową

Moduł kształcenia Polski

STUDIA STACJONARNE

9

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Podstawy wiedzy z  pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej, pedagogiki specjalnej i diagnozy pedagogicznej

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

Student ma podstawową wiedzę na temat edukacji, wychowania i uczenia się, oraz 
uniwersalnych, humanistycznych, społeczno-kulturowych, ideologicznych, biologicznych, 
psychologicznych i medycznych kontekstów tych procesów, ze szczególnym uwzględnieniem 
obszaru  promocji i ochrony zdrowia oraz pomocy socjalnej

potrafi, dzięki posiadanej wiedzy teoretycznej, diagnozować problemy pedagogiczne w 
odniesieniu do działalności praktycznej o charakterze ochrony zdrowia i pomocy społecznej

INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Razem 50

K_W03

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

Wiedza

41

2

Umiejętności

CEL PRZEDMIOTU

ECTS

Zapoznanie z zasadami ochrony zdrowia i założeniami systemu pomocy społecznej; Kształtowanie umiejętności diagnozowania potrzeb w zakresie 
ochrony zdrowia i pomocy społecznej.  Doskonalenie umiejętności zdrowego stylu zdrowia i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych

K_U06  K_U27
potrafi zaplanować sieć wsparcia dla jednostek lub grup społecznych w obrębie wybranego 
obszaru działalności pedagogicznej (edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i/lub 
pomocowej oraz medycznej a także socjalnej



K1

W C L /P

3

3

3

3

3

0 15 0

W C L /P

1

2

2

2

2

0 9 0

Kod Opis
Egzamin/

Prace 
kontrolne

Projekty
Aktywność 
na zajęciach

Waga w werfikacji efektów kształcenia 70% 20% 10%

W1

U1

U2

K1

Ochrona zdrowia, promocja zdrowia, profilaktyka chorób - terminy, definicje, istota

STUDIA NIESTACJONARNE

Temat

Student jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami: lekarzami, 
profilaktykami i niespecjalistami - zarówno podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej w 
zakresie promocji zdrowia i interwencji społecznej

Charakter działań podejmowanych w obszarze ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Kompetencje społeczne

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Liczba godzin
Temat

STUDIA STACJONARNE

RAZEM

Liczba godzin

Pomoc społeczna - pojęcie, istota, cele, zadania

Charakter działań podejmowanych w obszarze ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Pomoc społeczna - pojęcie, istota, cele, zadania

System pomocy społecznej wobec kategorii osób potrzebujących wsparcia

Podmioty realizujące zadania z zakresu ochrony zdrowia

System pomocy społecznej wobec kategorii osób potrzebujących wsparcia

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Student ma podstawową wiedzę na temat edukacji, wychowania i uczenia się, oraz uniwersalnych, 
humanistycznych, społeczno-kulturowych, ideologicznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych 
kontekstów tych procesów, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru  promocji i ochrony zdrowia oraz 
pomocy socjalnej

RAZEM

potrafi, dzięki posiadanej wiedzy teoretycznej, diagnozować problemy pedagogiczne w odniesieniu do 
działalności praktycznej o charakterze ochrony zdrowia i pomocy społecznej

potrafi zaplanować sieć wsparcia dla jednostek lub grup społecznych w obrębie wybranego obszaru 
działalności pedagogicznej (edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i/lub pomocowej oraz 
medycznej a także socjalnej

Student jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami: lekarzami, profilaktykami i 
niespecjalistami - zarówno podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej w zakresie promocji zdrowia i 
interwencji społecznej

K_K07

Podmioty realizujące zadania z zakresu ochrony zdrowia

Ochrona zdrowia, promocja zdrowia, profilaktyka chorób - terminy, definicje, istota



Stacjonarne

1 30

2 35

50

2

1

2

1

2

3

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów

Niestacjonarne

50

Izdebski Z., Zagrożenia okresu dorastania, Zielona Góra 2008

Praca własna studenta

ECTS

Lalak D., Piech T., Elementarne pojęcia z pedagogiki spolecznej i pracy socjalnej, Warszawa 1999

18

41

Woynarowska B., Edukacja zdrowotna. Podręcznika dla studentów, Warszawa 2008

Wolański N., Ekologia człowieka, Warszawa 2008

2

Uzupełniajaca

Wolański N. Rozwój biologiczny człowieka. Podstawy gerontologii i promocji zdrowia, Warszawa 2005

LITERATURA

Podstawowa

Suma



Kod 
przedmiotu

05.0-IH- 
PEDP- 
KRPP

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

V, VI Forma zaliczenia

Wykład

45 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

45 Razem

80 Praca własna studenta 

125 Razem

5 ECTS

W1

W2

W3

Laboratorium

Kierunek studiów

Praca własna studenta 

Inna forma (jaka)

Wykład

Razem 27

Ćwiczenia 27

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

KONSTRUOWANIE I REALIZOWANIE PROGRAMÓW 
PROFILAKTYCZNYCH

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

Semestr Zaliczenie z oceną

Zapoznanie z teorią i praktyką organizowania zajęć profilaktycznych w szkole i środowisku lokalnym; Doskonalenie umiejetności konstruowania 
programów oddzialywań profilaktycznych pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi; Umocnienie postawy aktywności 
społecznej

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny

Praktyczny 

Student zna procesy tworzenia się i oddziaływania głównych środowisk wychowawczych, ma 
wiedzę o występujących w nich problemach oraz o przyczynach tych problemów, możliwościach 
im zapobiegania i interwencji

Poziom kształcenia

Pedagogika opiekuńczo-
wychowawcza z terapią zajęciową

Moduł kształcenia Polski

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Podstawowe wiadomości z pedagogiki specjalnej, metodyki pracy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

Student ma elementarną wiedzę o systemie nauk społecznych i humanistycznych, ich 
metodologii oraz wzajemnych relacjach a także o usytuowaniu pedagogiki w tym systemie, a 
także wszystkich innych działań w trosce o dobro wychowanka, w tym profilaktycznych 
bazujących na programach odziaływań profilaktycznych

INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Razem 125

K_W02  K_W10  K_W12

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

Wiedza

98

5ECTS

CEL PRZEDMIOTU

Student ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań diagnostycznych w 
praktyce pedagogicznej, poszerzoną w odniesieniu do pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej z 
terapią zajęciową i uwzględniającą aktualne potrzeby w tym zakresie, w celu projektowania, 
konstruowania i organizowania działań profilaktycznych w środowisku szkoły i lokalnym



U1

U2

U3

K1

K2

K3

W C L /P

7

6

7

10

15

0 45 0

W C L /P

5

3

3

10

6

0 27 0

Programy profilaktyczne - pojęcie, istota, zasady konstruowania, cele,

Student umie opracować podstawowe narzędzia diagnostyczne oraz prowadzić w oparciu o nie 
proces badawczy w odniesieniu do wybranego rodzaju działalności praktycznej o charakterze 
profilaktyki na różnych poziomach różnymi strategiami

STUDIA NIESTACJONARNE

Temat

Student posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie 
społeczne znaczenie wiedzy pedagogicznej dla konstruowania programów profilaktyki zaburzeń 
zachowania i niedostosowania społecznego oraz zagrożenia nim

Profilaktyka społeczna - odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne i środowiska szkoły

Kompetencje społeczne

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Liczba godzin
Temat

STUDIA STACJONARNE

RAZEM

Liczba godzin

Zjawiska patologii społecznej - pojęcie, istota, charakterystyka wybranych

Profilaktyka społeczna - odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne i środowiska szkoły

Umiejętności

Programy profilaktyczne - pojęcie, istota, zasady konstruowania, cele,

Zjawiska patologii społecznej - pojęcie, istota, charakterystyka wybranych

Realizacja zajęć profilaktycznych w środowisku lokalnym szkół

Projektowanie zajęć profilaktycznych w środowisku szkoły, Tworzenie szkolnych programów 
profilaktycznych

Realizacja zajęć profilaktycznych w środowisku lokalnym szkół

Student jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - 
zarówno podczas konstruowania programu i realizowania pracy indywidualnej jak i zespołowej 
w zagrsie profilaktyki zagrożenia niedostosowaniem społecznym

K_K02  K_K04  K_K07

Student umie wybrać metody i formy działania biorąc pod uwagę ich adekwatność do 
problemów występujących w szkole i środowisku lokalnym, w celu konstruowania i realizacji 
działań profilaktycznych

RAZEM

K_U09  K_U10  K_U15

Student ceni profesjonalizm, dostrzega etyczny wymiar własnych działań pedagogicznych, jest 
zdolny do refleksji nad własną profilaktyczną działalnością, jej konstruowania i realizowania

Student umie zaprojektować i przeprowadzić wszystkie fazy procesu badawczego - formułować 
problemy, dokonać wyboru metody, wyciągnąć i zaprezentować wnioski z badań, zwłaszcza 
związanych z wybranym obszarem działalności praktycznej o charakterze profilaktyki, w celu 
projektowania zajęć z dziećmi i młodzieżą w szkole i w środowisku lokalnym na podstawie 
skonstruowanego programu profilaktycznego

Projektowanie zajęć profilaktycznych w środowisku szkoły, Tworzenie szkolnych programów 
profilaktycznych



Kod Opis
Egzamin/

Prace 
kontrolne

Projekty
Aktywność 
na zajęciach

Waga w werfikacji efektów kształcenia 70% 20% 10%

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

Stacjonarne

1 45

2 80

125

5

1

2

1

2

3

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów

Niestacjonarne

Gaś Z., Działania wychowawcze w gimnazjum, Lublin 2001

ECTS 5

125

Deptuła M., Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym, Bydgoszcz 2004

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Student ma elementarną wiedzę o systemie nauk społecznych i humanistycznych, ich metodologii oraz 
wzajemnych relacjach a także o usytuowaniu pedagogiki w tym systemie, a także wszystkich innych działań 
w trosce o dobro wychowanka, w tym profilaktycznych bazujących na programach odziaływań 
profilaktycznych

Praca własna studenta

LITERATURA

Podstawowa

Suma

Albański L., Profilaktyka niedostosowania społecznego- teoria i praktyka, Jelenia Góra 2006

Student ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań diagnostycznych w praktyce 
pedagogicznej, poszerzoną w odniesieniu do pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej z terapią zajęciową i 
uwzględniającą aktualne potrzeby w tym zakresie, w celu projektowania, konstruowania i organizowania 
działań profilaktycznych w środowisku szkoły i lokalnym

Obowiązujące akty prawne, wystandaryzowane programy profilaktyki społecznej, strategie porofilaktyki krajowej

Student umie opracować podstawowe narzędzia diagnostyczne oraz prowadzić w oparciu o nie proces 
badawczy w odniesieniu do wybranego rodzaju działalności praktycznej o charakterze profilaktyki na 
różnych poziomach różnymi strategiami

Student umie zaprojektować i przeprowadzić wszystkie fazy procesu badawczego - formułować problemy, 
dokonać wyboru metody, wyciągnąć i zaprezentować wnioski z badań, zwłaszcza związanych z wybranym 
obszarem działalności praktycznej o charakterze profilaktyki, w celu projektowania zajęć z dziećmi i 
młodzieżą w szkole i w środowisku lokalnym na podstawie skonstruowanego programu profilaktycznego

27

98

Student posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie społeczne 
znaczenie wiedzy pedagogicznej dla konstruowania programów profilaktyki zaburzeń zachowania i 
niedostosowania społecznego oraz zagrożenia nim

Student ceni profesjonalizm, dostrzega etyczny wymiar własnych działań pedagogicznych, jest zdolny do 
refleksji nad własną profilaktyczną działalnością, jej konstruowania i realizowania

Świątkiewicz G., Profilaktyka w środowisku lokalnym, warszawa 2006

Uzupełniajaca

Student jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - zarówno 
podczas konstruowania programu i realizowania pracy indywidualnej jak i zespołowej w zagrsie profilaktyki 
zagrożenia niedostosowaniem społecznym

Student umie wybrać metody i formy działania biorąc pod uwagę ich adekwatność do problemów 
występujących w szkole i środowisku lokalnym, w celu konstruowania i realizacji działań profilaktycznych

Student zna procesy tworzenia się i oddziaływania głównych środowisk wychowawczych, ma wiedzę o 
występujących w nich problemach oraz o przyczynach tych problemów, możliwościach im zapobiegania i 
interwencji



Kod 
przedmiotu

05.0-IH- 
PEDP- 

OZPSŚL

Studia I stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

V, VI Forma zaliczenia

Wykład

45 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

45 Razem

80 Praca własna studenta 

125 Razem

5 ECTS

W1

W2

W3

CEL PRZEDMIOTU

Student ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań diagnostycznych w 
praktyce pedagogicznej, poszerzoną w odniesieniu do pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej z 
terapią zajęciową i uwzględniającą aktualne potrzeby w tym zakresie, w celu projektowania, 
konstruowania i organizowania działań profilaktycznych w środowisku szkoły i lokalnym

98

5ECTS

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

Wiedza

INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Razem 125

K_W02  K_W10  K_W12

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Podstawowe wiadomości z pedagogiki specjalnej, metodyki pracy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

Student ma elementarną wiedzę o systemie nauk społecznych i humanistycznych, ich 
metodologii oraz wzajemnych relacjach a także o usytuowaniu pedagogiki w tym systemie, a 
także wszystkich innych działań w trosce o dobro wychowanka, w tym profilaktycznych 
bazujących na programach odziaływań profilaktycznych

Zapoznanie z teorią i praktyką organizowania zajęć profilaktycznych w szkole i środowisku lokalnym; Doskonalenie umiejetności konstruowania 
programów oddzialywań profilaktycznych pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi; Umocnienie postawy aktywności 
społecznej

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny

Praktyczny 

Student zna procesy tworzenia się i oddziaływania głównych środowisk wychowawczych, ma 
wiedzę o występujących w nich problemach oraz o przyczynach tych problemów, możliwościach 
im zapobiegania i interwencji

Poziom kształcenia

Pedagogika opiekuńczo-
wychowawcza z terapią zajęciową

Moduł kształcenia Polski

27

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

ORGANIZACJA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH W SZKOLE I 
ŚRODOWISKU LOKALNYM

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

Semestr Zaliczenie z oceną

Laboratorium

Kierunek studiów

Praca własna studenta 

Inna forma (jaka)

Wykład

Razem 27

Ćwiczenia



U1

U2

U3

K1

K2

K3

W C L /P

3

10

7

10

15

0 45 0

W C L /P

2

6

6

7

6

0 27 0

Student ceni profesjonalizm, dostrzega etyczny wymiar własnych działań pedagogicznych, jest 
zdolny do refleksji nad własną profilaktyczną działalnością, jej konstruowania i realizowania

Student umie zaprojektować i przeprowadzić wszystkie fazy procesu badawczego - formułować 
problemy, dokonać wyboru metody, wyciągnąć i zaprezentować wnioski z badań, zwłaszcza 
związanych z wybranym obszarem działalności praktycznej o charakterze profilaktyki, w celu 
projektowania zajęć z dziećmi i młodzieżą w szkole i w środowisku lokalnym

Projektowanie zajęć profilaktycznych w środowisku lokalnym

RAZEM

Środowisko lokalne, elementy skladowe i mechanizm jego funkcjonowania

Zjawiska patologii społecznej - pojęcie, istota, charakterystyka wybranych

Realizacja zajęć profilaktycznych w środowisku lokalnym 

Projektowanie zajęć profilaktycznych w środowisku lokalnym

Realizacja zajęć profilaktycznych w środowisku lokalnym 

Student jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - 
zarówno podczas konstruowania programu i realizowania pracy indywidualnej jak i zespołowej 
w zagrsie profilaktyki zagrożenia niedostosowaniem społecznym

K_K02  K_K04  K_K07

Student umie wybrać metody i formy działania biorąc pod uwagę ich adekwatność do 
problemów występujących w szkole i środowisku lokalnym, w celu konstruowania i realizacji 
działań profilaktycznych

Zjawiska patologii społecznej - pojęcie, istota, charakterystyka wybranych

Profilaktyka społeczna - odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne

Umiejętności

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Liczba godzin
Temat

STUDIA STACJONARNE

RAZEM

Liczba godzin

STUDIA NIESTACJONARNE

Temat

Student posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie 
społeczne znaczenie wiedzy pedagogicznej dla konstruowania programów profilaktyki zaburzeń 
zachowania i niedostosowania społecznego oraz zagrożenia nim

Profilaktyka społeczna - odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne

Kompetencje społeczne

Środowisko lokalne, elementy skladowe i mechanizm jego funkcjonowania

Student umie opracować podstawowe narzędzia diagnostyczne oraz prowadzić w oparciu o nie 
proces badawczy w odniesieniu do wybranego rodzaju działalności praktycznej o charakterze 
profilaktyki na różnych poziomach różnymi strategiami

K_U09  K_U10  K_U15



Kod Opis
Egzamin/

Prace 
kontrolne

Projekty
Aktywność 
na zajęciach

Waga w werfikacji efektów kształcenia 70% 20% 10%

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

Stacjonarne

1 45

2 80

125

5

1

2

1

2

3

Student umie wybrać metody i formy działania biorąc pod uwagę ich adekwatność do problemów 
występujących w szkole i środowisku lokalnym, w celu konstruowania i realizacji działań profilaktycznych

Student zna procesy tworzenia się i oddziaływania głównych środowisk wychowawczych, ma wiedzę o 
występujących w nich problemach oraz o przyczynach tych problemów, możliwościach im zapobiegania i 
interwencji

Obowiązujące akty prawne, wystandaryzowane programy profilaktyki społecznej, strategie porofilaktyki krajowej

Student umie opracować podstawowe narzędzia diagnostyczne oraz prowadzić w oparciu o nie proces 
badawczy w odniesieniu do wybranego rodzaju działalności praktycznej o charakterze profilaktyki na 
różnych poziomach różnymi strategiami

Student umie zaprojektować i przeprowadzić wszystkie fazy procesu badawczego - formułować problemy, 
dokonać wyboru metody, wyciągnąć i zaprezentować wnioski z badań, zwłaszcza związanych z wybranym 
obszarem działalności praktycznej o charakterze profilaktyki, w celu projektowania zajęć z dziećmi i 
młodzieżą w szkole i w środowisku lokalnym

27

98

Student posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie społeczne 
znaczenie wiedzy pedagogicznej dla konstruowania programów profilaktyki zaburzeń zachowania i 
niedostosowania społecznego oraz zagrożenia nim

Student ceni profesjonalizm, dostrzega etyczny wymiar własnych działań pedagogicznych, jest zdolny do 
refleksji nad własną profilaktyczną działalnością, jej konstruowania i realizowania

Świątkiewicz G., Profilaktyka w środowisku lokalnym, warszawa 2006

Uzupełniajaca

Student jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - zarówno 
podczas konstruowania programu i realizowania pracy indywidualnej jak i zespołowej w zagrsie profilaktyki 
zagrożenia niedostosowaniem społecznym

Deptuła M., Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym, Bydgoszcz 2004

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Student ma elementarną wiedzę o systemie nauk społecznych i humanistycznych, ich metodologii oraz 
wzajemnych relacjach a także o usytuowaniu pedagogiki w tym systemie, a także wszystkich innych działań 
w trosce o dobro wychowanka, w tym profilaktycznych bazujących na programach odziaływań 
profilaktycznych

Praca własna studenta

LITERATURA

Podstawowa

Suma

Albański L., Profilaktyka niedostosowania społecznego- teoria i praktyka, Jelenia Góra 2006

Student ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań diagnostycznych w praktyce 
pedagogicznej, poszerzoną w odniesieniu do pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej z terapią zajęciową i 
uwzględniającą aktualne potrzeby w tym zakresie, w celu projektowania, konstruowania i organizowania 
działań profilaktycznych w środowisku szkoły i lokalnym

Gaś Z., Działania wychowawcze w gimnazjum, Lublin 2001

ECTS 5

125

Niestacjonarne

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów


