PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu
(modułu)

Diagnoza pedagogiczna

Kod przedmiotu

TP1

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny
Poziom kształcenia Studia II stopnia
Kierunek studiów

Język wykładowy

Terapia pedagogiczna
z elementami socjoterapii
Polski

Forma zaliczenia

Zaliczenie z oceną

Pedagogika

Specjalność

Moduł kształcenia Specjalnościowy
Semestr

Praktyczny

Profil studiów

III

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład
Ćwiczenia
Laboratorium/Projekt/Warsztat

15
15

Wykład
Ćwiczenia
Laboratorium/Projekt/Warsztat

Razem

30

Razem

Praca własna studenta

70

Praca własna studenta

Razem

100

Razem

ECTS

4

ECTS

CEL PRZEDMIOTU
Celem zajęć jest zapoznanie z podstawowymi procedurami diagnostycznymi w pedagogice, metodami oceny funkcjonowania edukacyjnego,
fizycznego, psychicznego i społecznego; przeprowadzania diagnozy na użytek działań rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych oraz kształtowanie
umiejętności oceny skuteczności stosowanych metod.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
A. Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki ogólnej i specjalnej
B. Podstawowa wiedza z zakresu psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU
Wiedza
W1

Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi
prawidłowościach istotnych dla praktyk pedagogicznych.

W2

Ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych
istotnych z punktu widzenia praktyk pedagogicznych.

U1

U2

K1

K_W07 K_W09

Umiejętności
Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania, przetwarzania,
informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury przy użyciu różnych źródeł
oraz interpretowania ich z punktu widzenia studiowanej specjalności.
Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z
nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych, kulturalnych, i terapeutycznych, a także diagnozowania i oddziaływań
praktycznych.

K_U01 K_U02

Kompetencje społeczne
Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę
ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego o wymiar interdyscyplinarny, potrafi
inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

K_K01

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
Wykład, projekcja filmów instruktarzowych, zajęcia warsztatowe, literatura

TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH
Temat
Diagnoza: pojęcie diagnozy, przedmiot diagnozy, cel i obszar diagnozy, warunki systemowej
diagnozy. Określenie podstawowych grup diagnozowanych czynników

ST
W
3

NST
C
3

L /P

W

C

Modele diagnozy wg L. Pytki, S. Kowalika i J. Brzezińskiego
Określenie podstawowych grup diagnozowanych czynników
Metody i narzędzia diagnostyczne

2
2
5
15

RAZEM

2
2
5
15

0

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Kod
W1
W2
U1

U2

K1

Egzamin
Kolokwium

Opis

Projekty
Prace zal.

Aktywność

Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi
prawidłowościach istotnych dla praktyk pedagogicznych.
Ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych
istotnych z punktu widzenia praktyk pedagogicznych.
Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania, przetwarzania,
informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury przy użyciu różnych źródeł
oraz interpretowania ich z punktu widzenia studiowanej specjalności.
Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z
nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych, kulturalnych, i terapeutycznych, a także diagnozowania i oddziaływań
praktycznych.
Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę
ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego o wymiar interdyscyplinarny, potrafi
inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

WARUNKI ZALICZENIA
Warunkiem zaliczenia zajęć jest obecność, aktywność na zajęciach oraz zaliczenie na ocenę zajęć. Praca zaliczeniowa

FORMY OCENY
Dla każdego z efektów kształcenia określonego dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, na ocenę:
2

student uzyskuje poniżej 50% maksymalnej liczby punktów

3

student uzyskuje od 50% do 59% maksymalnej liczby punktów

3,5

student uzyskuje od 60% do 69% maksymalnej liczby punktów

4

student uzyskuje od 70% do 79% maksymalnej liczby punktów

4,5

student uzyskuje od 80% do 89% maksymalnej liczby punktów

5

student uzyskuje powyżej 89% maksymalnej liczby punktów

LITERATURA
1
2

1
2
3

Podstawowa
Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania. Wydaw. Akad. „Żak”, Warszawa 2006.
Skałbania B., Diagnostyka pedagogiczna : wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. Kraków : Oficyna Wydawnicza
"Impuls", 2013.
Uzupełniająca
Niemierko B., Diagnostyka edukacyjna: podręcznik akademicki. Kraków : Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej , 2009.
Deptuła M. (red.), Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym. Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii
Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004.
Deptuła M. (red.), Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego , 2006.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu
(modułu)

Mediacje i negocjacje

Kod przedmiotu

TP2

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny
Poziom kształcenia

Studia II stopnia

Profil studiów

Praktyczny

Specjalność

Nie dotyczy

Kierunek studiów

Pedagogika

Moduł kształcenia

Specjalnościowy

Język wykładowy

Polski

II

Forma zaliczenia

Zaliczenie z oceną

Semestr

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład
Ćwiczenia

Wykład

15

Ćwiczenia

Laboratorium/Projekt/Warsztat

Laboratorium/Projekt/Warsztat

Razem

15

Razem

Praca własna studenta

35

Praca własna studenta

Razem

50

Razem

ECTS

2

ECTS

CEL PRZEDMIOTU
Student rozumie specyfikę metod, technik i etapów mediacji i negocjacji. Nabywa umiejętności prezentowania i posługiwania się w praktyce
współczesnymi technikami mediacji i komunikacji.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Podstawowa wiedza w zakresie komunikacji interpersonalnej

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU
Wiedza
W1

Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach
istotnych dla praktyk pedagogicznych.

W2

Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę o różnego rodzaju strukturach społecznych i instytucjach
społecznych oraz zachodzących między nimi relacjach, a także posiada wiedzę o wybranych
systemach norm i reguł organizujących struktury i instytucje społeczne.

W3

U1
U2
U3

Ma uporządkowaną wiedzę o celach, normach i regułach organizacji i funkcjonowania
wybranych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych,
pomocowych i/lub terapeutycznych.
Umiejętności
Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na
temat zjawisk społecznych rozmaitej natury przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania
ich z punktu widzenia studiowanej specjalności.
Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznoedukacyjnych oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować.
Posiada pogłębione umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i innowacyjne
rozwiązywanie złożonych problemów związanych z wybraną sferą działalności edukacyjnej.
Kompetencje społeczne

K_W07, K_W08, K_W10

K_U01, K_U15, K_U17

K1

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z praktyką pedagogiczną, utożsamia
się z jej wartościami, celami i zadaniami.

K2

Jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i
przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy
etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości
korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych.

K_K03, K_K04

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
prezentacje, materiały informacyjne.

TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH
ST

Temat

W

C

NST
L /P

W

C

L /P

Konflikt psychologiczny - istota, przyczyny i rodzaje konfliktów oraz sposoby ich identyfikacji

2

1

Modele, taktyki i etapy mediacji i negocjacji

2

1

Rozwiązywanie wybranych nietypowych sytuacji i problemów z zastosowaniem procedur negocjacyjnych

2

2

Mediacje - fazy procesu mediacji a rola i kompetencje mediatora

2

1

Umiejętności negocjatora - konwencjonalne i niekonwencjonalne; Negocjator - rola i kompetencje

2

1

Techniki i strategie stosowane w mediacji

2

1

Analiza przypadków

3

2

RAZEM
WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

0

15

Egzamin
Kolokwium

Kod

Opis

W1

Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych dla praktyk
pedagogicznych.

W2

Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę o różnego rodzaju strukturach społecznych i instytucjach społecznych oraz
zachodzących między nimi relacjach, a także posiada wiedzę o wybranych systemach norm i reguł organizujących
struktury i instytucje społeczne.

W3

Ma uporządkowaną wiedzę o celach, normach i regułach organizacji i funkcjonowania wybranych instytucji
edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i/lub terapeutycznych.

U1

Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk
społecznych rozmaitej natury przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia studiowanej
specjalności.

U2

Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społeczno- edukacyjnych oraz stawiać proste
hipotezy badawcze i je weryfikować.

U3

Posiada pogłębione umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i innowacyjne rozwiązywanie
złożonych problemów związanych z wybraną sferą działalności edukacyjnej.

K1

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z praktyką pedagogiczną, utożsamia się z jej wartościami,
celami i zadaniami.

K2

Jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki
zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą;
poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych.

0

0

Projekty
Prace zal.

WARUNKI ZALICZENIA
Pozytywna ocena z kolokwium. Obecność. Aktywność.

FORMY OCENY
Dla każdego z efektów kształcenia określonego dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, na ocenę:

0
Aktywność

2,0
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

student uzyskuje poniżej 50% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 50% do 59% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 60% do 69% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 70% do 79% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 80% do 89% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje powyżej 89% maksymalnej liczby punktów

LITERATURA
Podstawowa
1

Fischer, R., Ury, W., Dochodząc do TAK, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.

2

McKay M., Davis M., Fanning P. Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańsk 2002.

3

Schulz von Thun F. Sztuka rozmawiania. Kraków 2002.

4

Stewart J. Mosty zamiast murów. Warszawa 2005.
Uzupełniająca

1

Ury, W., Odchodząc od NIE. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu
(modułu)

Techniki rozwiązywania konfliktów

Kod przedmiotu

TP3

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny
Poziom kształcenia

Studia II stopnia

Profil studiów

Praktyczny

Specjalność

Nie dotyczy

Kierunek studiów

Pedagogika

Moduł kształcenia

Specjalnościowy

Język wykładowy

Polski

II

Forma zaliczenia

Zaliczenie z oceną

Semestr

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład
Ćwiczenia

Wykład

15

Ćwiczenia

Laboratorium/Projekt/Warsztat

Laboratorium/Projekt/Warsztat

Razem

15

Razem

Praca własna studenta

35

Praca własna studenta

Razem

50

Razem

ECTS

2

ECTS

CEL PRZEDMIOTU
Wprowadzenie studentów w problematykę powstawania agresji, zachowań agresywnych oraz zaburzeń agresywnych oraz w psychologię
rozwiązywania konfliktów. Przedstawienie istoty konfliktu społecznego i mechanizmów determinujących wybuch, przebieg i zakończenie sytuacji
konfliktowej; wskazanie na znaczenie i rolę konfliktów interpersonalnych. Omówienie specyfiki konfliktów interpersonalnych wśród dzieci i
młodzieży w środowisku rodzinnym, rówieśniczym i szkolnym i sposobów ich rozwiązywania.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Znajomość podstaw zagadnień psychologii społecznej w zakresie procesu grupowego oraz mechanizmów powstawania agresji.

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU
Wiedza
W1

Student opisuje dezadaptacyjne funkcjonowania człowieka

W2

Student zna uwarunkowania zachowań agresywnych

K_W07, K_W08, K_W11

Umiejętności
U1

Student dokonuje krytycznej analizy zachowań agresywnych i potrafi wskazać ich
uwarunkowania z perspektywy jednostki, grupy i społeczeństwa

U2

Student projektuje strategie przeciwdziałania w sytuacji konfliktu

U3

Student potrafi przygotować projekt stosując zasady metodologii na etapach formułowania
problemu, doboru i konstrukcji zmiennych, wskaźników w sytuacji konfliktu

K_U02, K_U15

Kompetencje społeczne
K1

Student przejawia postawę prospołeczną; działa odpowiedzialnie, posiada świadomość
konieczności ciągłego rozwoju

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

K_K02, K_K03

Praca w zespołach, analiza przypadków, dyskusja grupowa, praca z książką, przygotowanie projektu.

TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH
ST

Temat

W

C

NST
L /P

W

C

Koncepcje i modele agresji: koncepcja biologiczna, socjobiologiczna, psychoanalityczna Z. Freuda; teoria
frustracja-agresja; teoria społecznego uczenia się

2

2

Wyznaczniki i uwarunkowania agresji: prowokacja, pobudzenie emocjonalne, normy społeczne,
nastawienie wobec agresji, jej rodzinne i osobowościowe uwarunkowania

2

1

Teoria i praktyka rozwiązywania konfliktów: teorie antropologiczne, socjologiczne i filozoficzne,
historyczne

2

1

Modele dynamiki konfliktów. Fazy przebiegu procesu konfliktu. Czynniki intensyfikujące przebieg
konfliktu

2

1

Kierowanie konfliktem i style rozwiązywania konfliktów

2

1

Rola, funkcje i znaczenie konfliktów dla rozwoju jednostki i grup

1

1

Podstawowe konflikty społeczne i grupowe w środowisku rodzinnym, rówieśniczymi i szkolnym – formy i
propozycje ich rozwiązywania.

2

1

Sposoby wspierania dzieci i młodzieży w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

2

1

RAZEM
WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

0

15

Egzamin
Kolokwium

Kod

Opis

W1

Student opisuje dezadaptacyjne funkcjonowania człowieka

W2

Student zna uwarunkowania zachowań agresywnych

U1

Student dokonuje krytycznej analizy zachowań agresywnych i potrafi wskazać ich uwarunkowania z perspektywy
jednostki, grupy i społeczeństwa

U2

Student projektuje strategie przeciwdziałania w sytuacji konfliktu

U3

Student potrafi przygotować projekt stosując zasady metodologii na etapach formułowania problemu, doboru i
konstrukcji zmiennych, wskaźników w sytuacji konfliktu

K1

Student przejawia postawę prospołeczną; działa odpowiedzialnie, posiada świadomość konieczności ciągłego
rozwoju

0

0

Projekty
Prace zal.

Pozytywna ocena z pracy pisemnej i projektu, aktywność na zajęciach.

FORMY OCENY
2,0
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

Dla każdego z efektów kształcenia określonego dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, na ocenę:
student uzyskuje poniżej 50% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 50% do 59% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 60% do 69% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 70% do 79% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 80% do 89% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje powyżej 89% maksymalnej liczby punktów

LITERATURA
Podstawowa
1

Chełpa, S., Witkowski, T., Psychologia konfliktów, Wrocław, Unus 1999.

2

Moore Ch., Mediacje. Praktyczne sposoby rozwiązywania konfliktów, Warszawa 2009.

3

Schulz von Thun F. Sztuka rozmawiania. Kraków 2002.

4

Wojciszke B., Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2011.
Uzupełniająca

L /P

9
Aktywność

1

Berne, E. W co grają ludzie. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN 2004.

2

Fischer R., Ury, W., Dochodząc do TAK, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.

3

Ury,W., Odchodząc od NIE - negocjowanie od konfrontacji do kooperacji. Warszawa: PWE 2004.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Metody pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowanymi
społecznie

Nazwa przedmiotu
(modułu)

Kod przedmiotu

TP4

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny
Poziom kształcenia

Studia II stopnia

Profil studiów

Praktyczny

Kierunek studiów

Pedagogika

Specjalność

Terapia pedagogiczna z elementami
socjoterapii

Moduł kształcenia

specjalnościowy

Język wykładowy

Polski

Semestr

II

Forma zaliczenia

Zaliczenie z oceną

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład

15

Wykład

Ćwiczenia

15

Ćwiczenia

Laboratorium/Projekt/Warsztat

Laboratorium/Projekt/Warsztat

Razem

30

Razem

Praca własna studenta

70

Praca własna studenta

Razem

100

Razem

ECTS

4

0
0

ECTS

CEL PRZEDMIOTU
Celem zajęć jest zdobycie podstawowej wiedzy na temat indywidualnych i grupowych metod i technik pomocy psychopedagogicznej
stosowanych w pedagoga, wychowawcy, nauczyciela. Podczas ćwiczeń studenci przećwiczą umiejętności niezbędne do pracy w grupie i
prowadzenia rozmaitych grup.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Znajomość podstaw psychologii rozwojowej oraz środowisk wychowawczych

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU
Wiedza
W1
W2
W3

Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach
istotnych dla praktyk pedagogicznych
Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach
istotnych dla praktyk pedagogicznych
Ma uporządkowaną wiedzę o celach, normach i regułach organizacji i funkcjonowaniu
wybranych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych,
pomocowych i/lub terapeutycznych
Umiejętności

U1

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią
dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych, kulturalnych, i terapeutycznych, a także diagnozowania i oddziaływań
praktycznych

U2

Posiada umiejętności merytorycznego argumentowania i prezentowania własnych pomysłów,
wątpliwości i sugestii, popierania ich rzetelną argumentacją w kontekście wybranych
perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami
etycznymi

K_W06 K_W07 K_W10

K_U02 K_U05 K_U11

U3

Posiada pogłębione umiejętności pracy w zespole w zakresie prowadzenia badań społecznych
niezbędnych do opracowania diagnoz pedagogicznych
Kompetencje społeczne

K1

Potrafi współdziałać i pracować w grupie i z grupą, przyjmując w niej różne role oraz
określić priorytety, organizować pracę zespołu i nim kierować podczas realizacji określonego
zadania

K2

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z praktyką pedagogiczną,
utożsamia się z jej wartościami, celami i zadaniami

K3

Uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym, oraz w opracowywaniu projektów
społecznych, ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego
regionu, kraju, Europy i świata

K_K02 K_K03 K_K06

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
Prezentacja wykładowa konwencjonalno - konwersatoryjna, prezentacje multimedialne

TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH
ST

Temat

W

C

Metody grupowej pomocy dzieciom i młodzieży – rodzaje grup. Pedagogika podwórkowa/ulicy jako
metoda pracy pedagoga w środowisku otwartym

3

3

Socjoterapia jako metoda grupowej pomocy dzieciom i młodzieży. Terapia behawioralna i
poznawczobehawioralna i jej praktyczne zastosowania w pracy z dziećmi i młodzieżą.

3

3

Techniki relaksacyjne i koncentrujące na radzenie sobie ze stresem i rozładowanie emocji

3

3

Porozumienie bez przemocy.

3

3

Terapia przez sztukę i terapia przez zabawę - jej rodzaje i zastosowanie

3

3

15

15

RAZEM
WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Egzamin
Kolokwium

Kod

Opis

W1

Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych dla praktyk
pedagogicznych

W2

Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych dla praktyk
pedagogicznych

W3

Ma uporządkowaną wiedzę o celach, normach i regułach organizacji i funkcjonowaniu wybranych instytucji
edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i/lub terapeutycznych

U1

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy
złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, i terapeutycznych, a także
diagnozowania i oddziaływań praktycznych

U2

Posiada umiejętności merytorycznego argumentowania i prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii,
popierania ich rzetelną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych
autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi

U3

Posiada pogłębione umiejętności pracy w zespole w zakresie prowadzenia badań społecznych niezbędnych do
opracowania diagnoz pedagogicznych

K1

Potrafi współdziałać i pracować w grupie i z grupą, przyjmując w niej różne role oraz określić priorytety,
organizować pracę zespołu i nim kierować podczas realizacji określonego zadania

K2

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z praktyką pedagogiczną, utożsamia się z jej wartościami,
celami i zadaniami

K3

Uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym, oraz w opracowywaniu projektów społecznych, ma świadomość
odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata

WARUNKI ZALICZENIA

NST
L /P

W

C

0

0

0

Projekty
Prace zal.

L /P

Aktywność

FORMY OCENY
2,0
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

Dla każdego z efektów kształcenia określonego dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, na ocenę:
student uzyskuje poniżej 50% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 50% do 59% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 60% do 69% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 70% do 79% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 80% do 89% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje powyżej 89% maksymalnej liczby punktów

LITERATURA
Podstawowa
1

Markowska -Byczek K. Drama stosowana jako narzędzie społecznej interwencji : teoretyczne i praktyczne aspekty i metody.
Warszawa 2007

2

Geldard K., Geldard D., Jak pracować z dziecięcymi grupami terapeutycznymi, GWP, Gdańsk 2006
Uzupełniająca

1

Jagieła J., Socjoterapia w szkole, Rubikon, Kraków 2007.

2

Konieczna E., Arteterapia w teorii i praktyce, Impuls, Kraków 2004.

3

Place M., Elliott J., Dzieci i młodzież w kłopocie, WSiP, Warszawa 2000.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu
(modułu)

Diagnoza niedostosowania społecznego

Kod przedmiotu

TP5

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny
Poziom kształcenia

Praktyczny
Terapia pedagogiczna z elementami
Specjalność
socjoterapii
Polski
Język wykładowy
Profil studiów

Studia II stopnia

Kierunek studiów

Pedagogika

Moduł kształcenia

specjalnościowy

Semestr

Forma zaliczenia

IV

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład

15

Wykład

Ćwiczenia

15

Ćwiczenia

Laboratorium/Projekt/Warsztat

Laboratorium/Projekt/Warsztat

Razem

30

Razem

Praca własna studenta

70

Praca własna studenta

Razem

100

Razem

ECTS

4

ECTS

0
0

CEL PRZEDMIOTU
Wprowadzenie studentów w zakres pojęć związanych z diagnozą niedostosowania społecznego. Zapoznanie studentów z podstawowymi
narzędziami stosowanymi w diagnozie niedostosowania społecznego oraz przedstawienie etycznych jej aspektów

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Pedagogika ogólna, psychologia rozwojowa

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU
Wiedza
W1

Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat wybranych subdyscyplin i specjalizacji
pedagogiki obejmującą terminologię, teorię i metodykę

W2

Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat biologicznych, psychologicznych, społecznych,
filozoficznych podstaw kształcenia i wychowania; rozumie istotę funkcjonalności i
dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii w odniesieniu do rozwiązań
praktycznych

W3

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o wybranych środowiskach wychowawczych, ich
specyfice i procesach w nich zachodzących

U1

U2

Umiejętności
Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią
dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych, kulturalnych, i terapeutycznych, a także diagnozowania i oddziaływań
praktycznych
Potrafi prawidłowo obserwować, diagnozować, analizować przyczyny i przebieg procesów i
zjawisk społecznych, racjonalnie oceniać złożone sytuacje edukacyjne, analizować motywy
ludzkich zachowań w odniesieniu do obszaru działalności pedagogicznej oraz stawiać proste
hipotezy badawcze i je weryfikować

K_W07 K_W11 K_W13

K_U02 K_U07 K_U17

U3

Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznoedukacyjnych oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować
Kompetencje społeczne

K1

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z praktyką pedagogiczną,
utożsamia się z jej wartościami, celami i zadaniami

K2

Jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i
przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy
etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości
korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych

K_K03 K_K04

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
wykład tradycyjny, prezentacje multimedialne, film instruktażowy, pokaz

TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH
Temat

ST
W

Problemy diagnozy i typologii zaburzeń w zachowaniu. Diagnoza zachowań niedostosowanych
społecznie - podstawowe pojęcia oraz ogólne założenia teoretyczne

4

Główne obszary diagnozy niedostosowania społecznego, etapy diagnozy – diagnoza konstatująca fakty,
diagnoza projektująca, diagnoza kontrolująca przebieg oddziaływań, diagnoza efektów, sprawdzająca.

5

Charakterystyka narzędzi do diagnozowania zaburzeń w zachowaniu i niedostosowania społecznego
(Skala Nieprzystosowania Społecznego – SNS Lesława Pytki, Arkusz
Diagnostyczny Denisa H. Scotta w adaptacji J. Konopnickiego, Kwestionariusze Thomasa M.
Achenbacha, Arkusz Zachowania się Ucznia B. Markowskiej do oceny przystosowania społecznego,
Model diagnozy niedostosowania społecznego i socjalności J.M. Stanika, Kwestionariusz Wywiadu
Środowiskowego i skale Oceny Funkcjonowania Społecznego. Teoria rozwoju dojrzałości
interpersonalnej i systemu diagnostycznego „ILevel classification”, zastosowanie praktyczne teorii
rozwoju dojrzałości interpersonalnej.
3

Uwarunkowania przebiegu procesu diagnozy zachowań niedostosowanych społecznie.

3

Kod

Opis

W1

Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat wybranych subdyscyplin i specjalizacji pedagogiki obejmującą
terminologię, teorię i metodykę

W2

Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat biologicznych, psychologicznych, społecznych, filozoficznych podstaw
kształcenia i wychowania; rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i
patologii w odniesieniu do rozwiązań praktycznych

W3

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o wybranych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w
nich zachodzących

U1

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy
złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, i terapeutycznych, a także
diagnozowania i oddziaływań praktycznych

U2

Potrafi prawidłowo obserwować, diagnozować, analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych,
racjonalnie oceniać złożone sytuacje edukacyjne, analizować motywy ludzkich zachowań w odniesieniu do obszaru
działalności pedagogicznej oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować

U3

Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społeczno-edukacyjnych oraz stawiać proste
hipotezy badawcze i je weryfikować

K1

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z praktyką pedagogiczną, utożsamia się z jej wartościami,
celami i zadaniami

L /P

W

C

0

0

0

L /P

15

Etyczne aspekty diagnozy niedostosowania społecznego.

RAZEM
WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

C

NST

15

15

Egzamin
Kolokwium

Projekty
Prace zal.

Aktywność

K2

Jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki
zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje
optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych

WARUNKI ZALICZENIA
kolokwium z tematyki wykładów i ćwiczeń i zaliczenie z ćwiczeń

FORMY OCENY
2,0
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

Dla każdego z efektów kształcenia określonego dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, na ocenę:
student uzyskuje poniżej 50% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 50% do 59% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 60% do 69% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 70% do 79% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 80% do 89% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje powyżej 89% maksymalnej liczby punktów

LITERATURA
Podstawowa
1

L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, metodyczne i diagnostyczne, APS, 2005.
L. Pytka, Teoretyczne problemy diagnozy w wychowaniu, APS, 1998.

2

E. Wysocka, E. Jarosz, Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania , Wyd. Żak, 2006.
Uzupełniająca

1

E.Wysocka, Diagnoza w resocjalizacji : obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym , Warszawa 2008.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu
(modułu)

Prawo dla pedagogów

Kod przedmiotu

TP6

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny
Poziom kształcenia

Profil studiów

Studia II stopnia

Praktyczny
Terapia pedagogiczna z elementami
socjoterapii

Kierunek studiów

Pedagogika

Moduł kształcenia

Specjalnościowy

Język wykładowy

Polski

III

Forma zaliczenia

Zaliczenie z oceną

Semestr

Specjalność

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład
Ćwiczenia

Wykład

15

Ćwiczenia

Laboratorium/Projekt/Warsztat
Razem

Laboratorium/Projekt/Warsztat
15

Razem

Praca własna studenta

0

Praca własna studenta

Razem

15

ECTS

2

Razem

0

ECTS

CEL PRZEDMIOTU
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z regulacjami prawnymi odnoszącymi się do stosunków dziecko-rodzic-nauczyciel oraz w
szczególności przedstawienie i omówienie regulacji dotyczących wymogów w zakresie pracy nauczcyiela oraz organizacji systemu oświaty w
Polsce.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Ogólna wiedza z zakresu o społeczeństwie

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU
Wiedza
W1

Student posiada podstawową wiedzę na temat sytuacji prawnej dziecka, rodzica,
nauczyyciela, świadom jest ich obowiązków i uprawnień

W2

Student ma wiedzę o warunkach i szczególnej specyfice pracy wychowawczej i dydaktycznej
nauczcyiela.

W3

Student zna cele, zadania i zasady organizacji systemu oświaty

U1

Student rozumie podstawowe przepisy z zakresu ochrony dziecka, rodziny, nauczyciela i
potrafi wskazać ich zastosowanie w praktyce pedagogicznej

U2

Student potrafi na podstawie obowiązujący przepisów okreslić pozycję prawną nauczyciela

U3

Student potrafi określić prawa i obowiązki osób związanych z procesem edukacji

K_W01, K_W10, K_W13

Umiejętności

Kompetencje społeczne
K1

Student ma świadomość dalszego zgłębiania wiedzy z dziedziny edukacji

K_U01, K_U13, K_17

K2

Student prawidłowo idenytikuje i rozpoznaje problemy prawne związne ze sytuacją dziecka,
rodzica i nauczyciela

K3

Student jest przekonany o doniosłości i powadzie wykonywanego zawodu oraz stosowaniu się
do zasad etyki zawodowej

K_K03, K_K04

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
teksty prawne, mulitmedia,

TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH
ST

Temat

W

C

Regulacje dotyczace sytuacji prawnej dziecka oraz rodzica (rodziny) w poszczególnych gałęziach prawa

5

Regulacje odnoszące się do specyfiki pracy nauczyciela - wymogi, warunki podejmowania pracy - Karta
Nauczycila

5

Organizacja systemu oświaty w Polsce

5

RAZEM
WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

0

15

NST
L /P

W

C

0

0

0

Egzamin
Kolokwium

Kod

Opis

W1

Student posiada podstawową wiedzę na temat sytuacji prawnej dziecka, rodzica,
nauczyyciela, świadom jest ich obowiązków i uprawnień

W2

Student ma wiedzę o warunkach i szczególnej specyfice pracy wychowawczej i dydaktycznej
nauczcyiela.

W3

Student zna cele, zadania i zasady organizacji systemu oświaty

U1

Student rozumie podstawowe przepisy z zakresu ochrony dziecka, rodziny, nauczyciela i
potrafi wskazać ich zastosowanie w praktyce pedagogicznej

U2

Student potrafi na podstawie obowiązujący przepisów okreslić pozycję prawną nauczyciela

U3

Student potrafi określić prawa i obowiązki osób związanych z procesem edukacji

K1

Student ma świadomość dalszego zgłębiania wiedzy z dziedziny edukacji

K2

Student prawidłowo idenytikuje i rozpoznaje problemy prawne związne ze sytuacją dziecka,
rodzica i nauczyciela

K3

Student jest przekonany o doniosłości i powadzie wykonywanego zawodu oraz stosowaniu się
do zasad etyki zawodowej

Projekty
Prace zal.

L /P

Aktywność

WARUNKI ZALICZENIA
zaliczenie ustne, pytania, case- study

FORMY OCENY
2,0
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

Dla każdego z efektów kształcenia określonego dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, na ocenę:
student uzyskuje poniżej 50% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 50% do 59% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 60% do 69% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 70% do 79% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 80% do 89% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje powyżej 89% maksymalnej liczby punktów

LITERATURA
Podstawowa
1

Stadniczeńko S. L., Konwencja o prawach dziecka: wybór zagadnień (artykuły i komentarze), Warszawa 2015.

2

Płacheta E., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: ustawa o trybunale konstytucyjnym. Prawo prasowe. Prawo o stowarzyszeniach. Ustawa

3

Mróz D., Kodeks cywilny: komentarz – baza uczelniana LEX.

4

Zatorska J., Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy: komentarz – baza uczelniana LEX.

5

Mozgawa M. (red.), Kodeks karny – baza uczelniana LEX.

6

Górecki P., Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, Warszawa 2007.
Uzupełniająca

1

ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu
(modułu)

Trening interpersonalny

Kod przedmiotu

TP7

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny
Poziom kształcenia

Profil studiów

Studia II stopnia

Praktyczny

Terapia pedagogiczna z elementami
Specjalność
socjoterapii

Kierunek studiów

Pedagogika

Moduł kształcenia

Specjalnościowy

Język wykładowy

Polski

6

Forma zaliczenia

Zaliczenie z oceną

Semestr

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład
Ćwiczenia

Wykład
Ćwiczenia

30

Laboratorium/Projekt/Warsztat

Laboratorium/Projekt/Warsztat

Razem

30

Razem

Praca własna studenta

15

Praca własna studenta

Razem

45

Razem

ECTS

4

0
0

ECTS

CEL PRZEDMIOTU
Poznanie umiejętności diagnozowania procesów psychicznych zachodzących u innych osób.Zwiększenie kompetencji społecznych i wrażliwości
interpersonalnej oraz poszerzenie samoobserwacji i konstruktywnej koncentracji na osobach z otoczenia.Doskonalenie umiejętności
interpersonalnych i wrażliwości społecznej oraz umiejętności odczytywania informacji zwrotnych o własnych kompetencjach społecznych.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Student, który rozpoczyna zajęcia z przedmiotu:
• wiedza – z zakresu podstawowych mechanizmów zachowania człowieka
• umiejętności – podstawowe z zakresu komunikacji interpersonalnej ( aktywne słuchanie)
• kompetencje społeczne – wrażliwość interpersonalna

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU
Wiedza
W1

zna terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych,
wraz z kontekstem jej odniesień do praktyki pedagogicznej związaną z wybranymi obszarami
praktycznej działalności medialnej i kulturalnej

W2

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o
jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk

W3

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju pedagogiki, jej
nurtach i systemach pedagogicznych, zorientowaną na zastosowania praktyczne
Umiejętności

K_W01 K_W02 K_W03

U1

U2

U3

posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania, przetwarzania, informacji na
temat zjawisk społecznych rozmaitej natury przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania
ich z punktu widzenia studiowanej specjalności
potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią
dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych, kulturalnych, i terapeutycznych, a także diagnozowania i oddziaływań
praktycznych
potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych
ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów,
korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych

K_U01 K_U02 K_U03

Kompetencje społeczne
K1

ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę
ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego o wymiar interdyscyplinarny, potrafi inspirować i
organizować proces uczenia się innych osób

K2

potrafi współdziałać i pracować w grupie i z grupą, przyjmując w niej różne role oraz
określić priorytety, organizować pracę zespołu i nim kierować podczas realizacji określonego
zadania

K3

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z praktyką pedagogiczną,
utożsamia się z jej wartościami, celami i zadaniami

K_K01 K_K02 K_K03

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
Dyskusja-analiza zachowań i spostrzeżeń dotyczących relacji w grupie. Wykonywanie zadań ukierunkowanych na doskonalenie umiejętności
interpersonalnych praca w grupach. Ćwiczenie umiejętności diagnozowania przejawów zachowań interpersonalnych

TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH
Temat

ST
W

C

Wprowadzenie do zagadnień– kluczowe pojęcia, narzędzia i technologie

2

Zasady dotyczące funkcjonowania grupy treningowej

2

Ćwiczenie umiejętności interpersonalnych
-wrażliwość interpersonalna
-budowanie empatii, -umiejętność ekspresji, -udzielanie informacji zwrotnych w relacjach z innymi
osobami w grupie, -analiza własnych zachowań w relacjach z innymi

12

Kształtowanie wrażliwości na przejawy zachowań innych osób w grupie
-aktywne słuchanie, -współpraca, -udzielanie informacji zwrotnych. Poszerzenie samoobserwacji i
konstruktywnej koncentracji na osobach z grupy
-analiza zachowań i spostrzeżeń dotyczących relacji w grupie
-akceptacja
-poczucie własnej wartości
-samoocena
-autorefleksja

RAZEM
WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Kod

Opis

W1

zna terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych, wraz z kontekstem jej
odniesień do praktyki pedagogicznej związaną z wybranymi obszarami praktycznej działalności medialnej i
kulturalnej

W2

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i
metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk

W3

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju pedagogiki, jej nurtach i systemach
pedagogicznych, zorientowaną na zastosowania praktyczne

NST
L /P

W

C

0

0

0

L /P

14

0

30

Egzamin
Kolokwium

Projekty
Prace zal.

Aktywność

U1

posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania, przetwarzania, informacji na temat zjawisk
społecznych rozmaitej natury przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia studiowanej
specjalności

U2

potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy
złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, i terapeutycznych, a także
diagnozowania i oddziaływań praktycznych

U3

potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w
zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań
technologicznych

K1

ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i
zawodowego o wymiar interdyscyplinarny, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

K2

potrafi współdziałać i pracować w grupie i z grupą, przyjmując w niej różne role oraz określić priorytety,
organizować pracę zespołu i nim kierować podczas realizacji określonego zadania

K3

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z praktyką pedagogiczną, utożsamia się z jej wartościami,
celami i zadaniami

WARUNKI ZALICZENIA
Warunki zaliczenia to praca pisemna na wybrany temat, opracowanie zadań w grupach kilkuosobowych, Ocena stopnia zaangażowania w pracę
zespołu, dyskusja z pytaniami otwartymi.

FORMY OCENY
2,0
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

Dla każdego z efektów kształcenia określonego dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, na ocenę:
student uzyskuje poniżej 50% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 50% do 59% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 60% do 69% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 70% do 79% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 80% do 89% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje powyżej 89% maksymalnej liczby punktów

LITERATURA
Podstawowa
1

Sikorski W., Niewerbalna komunikacja interpersonalna: doskonalenie przez trening, Warszawa 2018.

2

Jedliński K., Trening interpersonalny, W.A.B. Warszawa 2000.
Uzupełniająca

1

Zaborowski Z., Trening interpersonalny, Ossolineum, Wrocław, 1985.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu
(modułu)

Trening zachowań społecznych

Kod przedmiotu

TP8

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny
Poziom kształcenia

Profil studiów

Studia II stopnia

Praktyczny
Terapia pedagogiczna z elementami
socjoterapii

Kierunek studiów

Pedagogika

Moduł kształcenia

Specjalnościowy

Język wykładowy

Polski

6

Forma zaliczenia

Zaliczenie z oceną

Semestr

Specjalność

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład
Ćwiczenia

Wykład
Ćwiczenia

30

Laboratorium/Projekt/Warsztat

Laboratorium/Projekt/Warsztat

Razem

30

Razem

Praca własna studenta

15

Praca własna studenta

Razem

45

Razem

ECTS

4

0
0

ECTS

CEL PRZEDMIOTU
Poznanie umiejętności diagnozowania procesów psychicznych zachodzących u innych osób.Zwiększenie kompetencji społecznych i wrażliwości
interpersonalnej oraz poszerzenie samoobserwacji i konstruktywnej koncentracji na osobach z otoczenia.Doskonalenie umiejętności
interpersonalnych i wrażliwości społecznej oraz umiejętności odczytywania informacji zwrotnych o własnych kompetencjach społecznych.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Student, który rozpoczyna zajęcia z przedmiotu:
• wiedza – z zakresu podstawowych mechanizmów zachowania człowieka
• umiejętności – podstawowe z zakresu komunikacji interpersonalnej ( aktywne słuchanie)
• kompetencje społeczne – wrażliwość interpersonalna

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU
Wiedza
W1

zna terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych,
wraz z kontekstem jej odniesień do praktyki pedagogicznej związaną z wybranymi obszarami
praktycznej działalności medialnej i kulturalnej

W2

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o
jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk

W3

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju pedagogiki, jej
nurtach i systemach pedagogicznych, zorientowaną na zastosowania praktyczne
Umiejętności

U1

posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania, przetwarzania, informacji na
temat zjawisk społecznych rozmaitej natury przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania
ich z punktu widzenia studiowanej specjalności

K_W01 K_W02 K_W03

U2

potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią
dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych, kulturalnych, i terapeutycznych, a także diagnozowania i oddziaływań
praktycznych

U3

potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych
ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów,
korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych

K_U01 K_U02 K_U03

Kompetencje społeczne
K1

ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę
ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego o wymiar interdyscyplinarny, potrafi inspirować i
organizować proces uczenia się innych osób

K2

potrafi współdziałać i pracować w grupie i z grupą, przyjmując w niej różne role oraz
określić priorytety, organizować pracę zespołu i nim kierować podczas realizacji określonego
zadania

K3

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z praktyką pedagogiczną,
utożsamia się z jej wartościami, celami i zadaniami

K_K01 K_K02 K_K03

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
Dyskusja-analiza zachowań i spostrzeżeń dotyczących relacji w grupie. Wykonywanie zadań ukierunkowanych na doskonalenie umiejętności
interpersonalnych praca w grupach. Ćwiczenie umiejętności diagnozowania przejawów zachowań interpersonalnych

TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH
Temat

ST
W

C

Wprowadzenie do zagadnień– kluczowe pojęcia, narzędzia i technologie

2

Zasady dotyczące funkcjonowania grupy treningowej

2

Ćwiczenie umiejętności interpersonalnych
-wrażliwość interpersonalna
-budowanie empatii, -umiejętność ekspresji, -udzielanie informacji zwrotnych w relacjach z innymi
osobami w grupie, -analiza własnych zachowań w relacjach z innymi
Kształtowanie wrażliwości na przejawy zachowań innych osób w grupie
-aktywne słuchanie, -współpraca, -udzielanie informacji zwrotnych. Poszerzenie samoobserwacji i
konstruktywnej koncentracji na osobach z grupy
-analiza zachowań i spostrzeżeń dotyczących relacji w grupie
-akceptacja
-poczucie własnej wartości
-samoocena

RAZEM
WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Kod

Opis

W1

zna terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych, wraz z kontekstem jej
odniesień do praktyki pedagogicznej związaną z wybranymi obszarami praktycznej działalności medialnej i
kulturalnej

W2

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i
metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk

W3

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju pedagogiki, jej nurtach i systemach
pedagogicznych, zorientowaną na zastosowania praktyczne

U1

posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania, przetwarzania, informacji na temat zjawisk
społecznych rozmaitej natury przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia studiowanej
specjalności

U2

potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy
złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, i terapeutycznych, a także
diagnozowania i oddziaływań praktycznych

NST
L /P

W

C

0

0

0

L /P

12

14

0

30

Egzamin
Kolokwium

Projekty
Prace zal.

Aktywność

U3

potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w
zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań
technologicznych

K1

ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i
zawodowego o wymiar interdyscyplinarny, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

K2

potrafi współdziałać i pracować w grupie i z grupą, przyjmując w niej różne role oraz określić priorytety,
organizować pracę zespołu i nim kierować podczas realizacji określonego zadania

K3

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z praktyką pedagogiczną, utożsamia się z jej wartościami,
celami i zadaniami

WARUNKI ZALICZENIA
Warunki zaliczenia to praca pisemna na wybrany temat, opracowanie zadań w grupach kilkuosobowych, Ocena stopnia zaangażowania w pracę
zespołu, dyskusja z pytaniami otwartymi.

FORMY OCENY
2,0
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

Dla każdego z efektów kształcenia określonego dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, na ocenę:
student uzyskuje poniżej 50% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 50% do 59% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 60% do 69% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 70% do 79% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 80% do 89% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje powyżej 89% maksymalnej liczby punktów

LITERATURA
Podstawowa
1

Jedliński K., Trening interpersonalny, W.A.B. Warszawa 2000.

2

Legumi M., Techniki i sposoby animowania grup, tł. M. Gawlik, Kielce 2007.
Uzupełniająca

1

Wojciszke B. Człowiek wśród ludzi: zarys psychologii społecznej. Warszawa 2006.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
KARTA PRZEDMIOTU
INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu
(modułu)

Metody terapii pedagogicznej

Kod przedmiotu

TP9

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny
Poziom kształcenia

Profil studiów

Studia II stopnia

Praktyczny
Terapia pedagogiczna z elementami
socjoterapii

Kierunek studiów

Pedagogika

Moduł kształcenia

specjalnościowy

Język wykładowy

Polski

II

Forma zaliczenia

Zaliczenie z oceną

Semestr

Specjalność

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład

Wykład

Ćwiczenia

30

Ćwiczenia

Laboratorium/Projekt/Warsztat

0

Laboratorium/Projekt/Warsztat

Razem

30

Razem

Praca własna studenta

70

Praca własna studenta

Razem

100

Razem

ECTS

4

ECTS

CEL PRZEDMIOTU
Celem przedmiotu jest wyposażenie w umiejętności w zakresie posługiwania się metodami pedagogicznymi wykorzystywanymi w pracy
terapeutycznej z uczniem ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Posiadanie wiedzy z zakresu pedagogiki ogólnej, psychologii ogólnej i rozwojowej

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU
Wiedza
W1

Student zna metody pracy korekcyjnej oraz zasady i organizację zajęć terapeutycznych w
sytuacjach symulowanych

K_W11

Umiejętności
U1

Student. ocenia wpływ zaburzeń rozwojowych dziecka na jego stan i funkcjonowanie
edukacyjne.. Projektuje działania o charakterze pomocowym, terapeutyczno –
wychowawczym celem likwidowania negatywnych zjawisk edukacyjnych doświadczanych
przez dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

U2

Student nazywa problem dziecka, wskazuje jego istotę i uwarunkowania, rozpoznaje
możliwości dziecka, formułuje wskazania do pracy z nim, proponuje kolejne etapy
postępowania terapeutyczno – wychowawczego.
Kompetencje społeczne

K_U02, K_U05, K_U014

K1

Student jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje
aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i
zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki. Jest otwarty na praktyczne
zastosowanie teorii, kreuje terapeutyczną rzeczywistość, chętnie i świadomie podejmuje się
realizacji zadań w grupie studentów oraz w środowisku lokalnym na rzecz dzieci z
mikrozaburzeniami rozwoju

K_K05

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
zeszyty ćwiczeń , prezentacje i filmy edukacyjne, pomoce dydaktyczne do ćwiczeń

TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH
ST

Temat

W

C

Zasady pracy terapeutycznej. Organizacja pracy terapeutycznej dla dzieci ze specyficznymi trudności w
uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) i ADHD.

5

Konstruowanie programów korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specyficzne trudności w uczeniu
się

6

Sposoby pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwoju ruchowego, emocjonalnego, społecznego

5

Ruch Rozwijający - Weroniki Sherborne,
- Metoda Dennisona,
- Metoda N. C. Kepharta,
- Metoda Dobrego Startu - zmodyfikowana przez M. Bogdanowicz.

8

Przygotowywanie pomocy dydaktycznych; kompletowanie warsztatu pracy pedagoga-terapeuty

6

RAZEM
WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

0

30

Egzamin
Kolokwium

Kod

Opis

W1

Student zna metody pracy korekcyjnej oraz zasady i organizację zajęć terapeutycznych w
sytuacjach symulowanych

U1

Student. ocenia wpływ zaburzeń rozwojowych dziecka na jego stan i funkcjonowanie
edukacyjne.. Projektuje działania o charakterze pomocowym, terapeutyczno –
wychowawczym celem likwidowania negatywnych zjawisk edukacyjnych doświadczanych
przez dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

U2

Student nazywa problem dziecka, wskazuje jego istotę i uwarunkowania, rozpoznaje
możliwości dziecka, formułuje wskazania do pracy z nim, proponuje kolejne etapy
postępowania terapeutyczno – wychowawczego.

K1

Student jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje
aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i
zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki. Jest otwarty na praktyczne
zastosowanie teorii, kreuje terapeutyczną rzeczywistość, chętnie i świadomie podejmuje się
realizacji zadań w grupie studentów oraz w środowisku lokalnym na rzecz dzieci z
mikrozaburzeniami rozwoju

NST
L /P

W

L /P

0
Projekty
Prace zal.

WARUNKI ZALICZENIA
opracowywanie zajęć terapeutycznych w odniesieniu do określonych problemów dziecka w uczeniu się

FORMY OCENY
2,0
3,0
3,5
4,0
4,5

C

Dla każdego z efektów kształcenia określonego dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, na ocenę:
student uzyskuje poniżej 50% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 50% do 59% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 60% do 69% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 70% do 79% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 80% do 89% maksymalnej liczby punktów

Aktywność

5,0

student uzyskuje powyżej 89% maksymalnej liczby punktów

LITERATURA
Podstawowa
1

Skorek E. M., (2005), Terapia pedagogiczna.T1, T2 „Impuls”, Kraków.

2

Rudzińska-Rogoża A. (red.) (2011), Wspomaganie rozwoju dziecka z ryzyka dysleksji, Kraków
Uzupełniająca

1

Jastrząb J. (red.) (2002) : Edukacja terapeutyczna. Toruń

2

Bogdanowicz M., Tomaszewska M. (1993) Piosenki na literki. Podręcznik i kasety z nagraniami. Gdynia.
Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E.(2006) Piosenki do rysowania, Gdańsk.
M. (1985) Metoda dobrago startu w pracy z dzieckiem w wieku od 5 do 10 lat, Warszawa.

Bogdanowicz

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu
(modułu)

PODSTAWY TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

Kod przedmiotu
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Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny
Poziom kształcenia

Profil studiów

Studia II stopnia

Praktyczny

Kierunek studiów

Pedagogika

Moduł kształcenia

specjalnościowy

Język wykładowy

Polski

I

Forma zaliczenia

Zaliczenie z oceną

Semestr

Specjalność

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE
Wykład

STUDIA NIESTACJONARNE
15

Ćwiczenia

Wykład
Ćwiczenia

15

Laboratorium/Projekt/Warsztat

Laboratorium/Projekt/Warsztat

Razem

30

Razem

Praca własna studenta

70

Praca własna studenta

Razem

100

Razem

ECTS

4

ECTS

0
0

CEL PRZEDMIOTU
Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami i wadami wymowy. Nauka higieny głosu. Uświadomienie zależności między etapami
rozwoju a etapami przyswajania języka.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Wiedza na temat rozwoju dziecka.

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU
Wiedza
W1

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o
jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk

W2

ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat wybranych subdyscyplin i specjalizacji
pedagogiki obejmującą terminologię, teorię i metodykę

W3

U1

K_W02 K_W05 K_W06

ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, w aspekcie biologicznym,
psychologicznym oraz społecznym, w odniesieniu do wybranych obszarów aktywności
człowieka
Umiejętności
potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią
dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych, kulturalnych, i terapeutycznych, a także diagnozowania i oddziaływań
praktycznych

U2

potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznoedukacyjnych oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować

U3

posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach,
rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy oraz o
umiejętności nabyte podczas praktyki zawodowej

K_U02 K_U17 K_U18

K1

Kompetencje społeczne
ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę
ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego o wymiar interdyscyplinarny, potrafi inspirować i
organizować proces uczenia się innych osób

K2

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z praktyką pedagogiczną,
utożsamia się z jej wartościami, celami i zadaniami

K3

jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i
przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy
etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości
korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych

K_K01 K_K03 K_K04

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
prezentacje multimedialne, nagrania, literatura przedmiotu

TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH
Temat

ST
W

C

Logopedia pośród nauk. Działy logopedii.

2

1

Mowa i jej mechanizmy. Jak rodzi się głos?

1

2

Etapy formowania się mowy ludzkiej a rozwój człowieka

2

2

Rodzaje zaburzeń mowy i form terapii – klasyfikacje i typologie

2

1

2

1

2

1

Alternatywne formy komunikacji

2

2

Ortofonia w teorii i praktyce.

1

3

Logopedia międzykulturowa

1

2

15

15

Neurologiczne przyczyny wad wymowy i problemów z komunikacją
Psychoruchowe przyczyny wad wymowy i problemów z komunikacją

RAZEM
WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Kod

Opis

W1

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i
metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk

W2

ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat wybranych subdyscyplin i specjalizacji pedagogiki obejmującą
terminologię, teorię i metodykę

W3

ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, w aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz
społecznym, w odniesieniu do wybranych obszarów aktywności człowieka

U1

potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy
złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, i terapeutycznych, a także
diagnozowania i oddziaływań praktycznych

U2

potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społeczno-edukacyjnych oraz stawiać proste
hipotezy badawcze i je weryfikować

U3

posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę
skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy oraz o umiejętności nabyte podczas praktyki zawodowej

K1

ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i
zawodowego o wymiar interdyscyplinarny, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

Egzamin
Kolokwium

NST
L /P

W

C

0

0

0

Projekty
Prace zal.

L /P

Aktywność

K2

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z praktyką pedagogiczną, utożsamia się z jej wartościami,
celami i zadaniami

K3

jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki
zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje
optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych

WARUNKI ZALICZENIA
Aktywność, czytanie zadanej literatury, kolokwium

FORMY OCENY
2,0
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

Dla każdego z efektów kształcenia określonego dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, na ocenę:
student uzyskuje poniżej 50% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 50% do 59% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 60% do 69% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 70% do 79% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 80% do 89% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje powyżej 89% maksymalnej liczby punktów

LITERATURA
Podstawowa
1

Logopedia : teoria zaburzeń mowy, red. S. Grabias, M. Kurkowski, Lublin 2014.

2

D. Pluta-Wojciechowska, B. Sambor, Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej, Gdańsk 2017.
Uzupełniająca

1

Majkowska A. Samogłoski ustne jako problem językoznawczy i logopedyczny, [w:] Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w
Częstochowie. Filologia Polska. Językoznawstwo. T. 5. Częstochowa 2004

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu
(modułu)

Uzależnienia

Kod przedmiotu

TP11

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny
Poziom kształcenia

Profil studiów

Studia II stopnia

Praktyczny
Terapia pedagogiczna z elementami
socjoterapii

Kierunek studiów

Pedagogika

Moduł kształcenia

Specjalnościowy

Język wykładowy

Polski

IV

Forma zaliczenia

Zaliczenie z oceną

Semestr

Specjalność

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład

15

Wykład

Ćwiczenia

15

Ćwiczenia

Laboratorium/Projekt/Warsztat
Razem

Laboratorium/Projekt/Warsztat
30

Praca własna studenta

Razem
Praca własna studenta

Razem

30

Razem

ECTS

4

ECTS

CEL PRZEDMIOTU
Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat zróżnicowanych mechanizmów uzależnień, ich przejawów oraz
zasad pracy profilaktycznej i terapeutycznej z osobami uzależnionymi.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
podstawy wiedzy z psychologii

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU
Wiedza
W1

zna terminologię używaną w terapii uzależnień oraz jej zastosowanie w różnych
dyscyplinach, wraz z kontekstem jej odniesień do praktyki pedagogicznej.

W2

ma uporządkowana wiedzę o celach, normach i regułach organizacji i funkcjonowania
instytucji zajmujących się diagnozowaniem i terapią uzależnień

W3

ma uporządkowana wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących podczas pracy
terapeutycznej

U1

U2

U3

K_W01 K_W10 K_W16

Umiejętności
Posiada pogłębione umiejętności obserwowania wyszukiwania, przetwarzania informacji
dotyczących uzależnień przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu
widzenia studiowanej specjalności
Potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik ze specjalistami w
zakresie uzależnień, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów
Posiada pogłębione umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i innowacyjne
rozwiązywanie złożonych problemów związanych z profilaktyką uzależnień w środowisku
edukacyjnym
Kompetencje społeczne

K_U01 K_U03 K_U11

K1

ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę
ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego o wymiar interdyscyplinarnych

K2

potrafi współdziałać i pracować w grupie i z grupą, przyjmując w niej różne role oraz
określić priorytety, organizować pracę zespołu i nim kierować podczas realicacji określonego
zadania.

K3

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z problematyką uzależnień,
utożsamia się z celami terapii uzależnień

K_K01 K_K02 K_K03

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
sprzęt multimedialny udostępniony przez uczelnię

TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH
Temat

ST
W

C

NST
L /P

W

Uzależnienia od substancji a uzależnienia behawioralne

3

2

Czynniki wyjaśniające rozwój uzależnienia

3

2

Symtomy zaburzeń nałogowych wg A. Goodmana

2

2

Kryteria uzależnień czynnościowych wg M. Griffiths

1

1

Wybrane teorie uzależnień

6

3

C

Uzależnienie i współuzależnienie od alkoholu

3

2

Uzależnienie od leków, kofeiny i nikotyny

2

1

Uzależnienie od narkotyków i dopalaczy

2

2

Patologiczny hazard i zakupoholizm

2

1

Uzależnienie od seksu i pracoholizm

2

1

Zaburzenia w odżywainiu (bulimia, anoreksja, słodycze)

2

1

Ortoreksja, tanoreksja, bigoreksja. Uzależnienia od sterydów

2

1

RAZEM
WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Kod

Opis

W2

zna terminologię używaną w terapii uzależnień oraz jej zastosowanie w różnych dyscyplinach, wraz z kontekstem jej
odniesień do praktyki pedagogicznej.
ma uporządkowana wiedzę o celach, normach i regułach organizacji i funkcjonowania instytucji zajmujących się
diagnozowaniem i terapią uzależnień

W3

ma uporządkowana wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących podczas pracy terapeutycznej

U1

Posiada pogłębione umiejętności obserwowania wyszukiwania, przetwarzania informacji dotyczących uzależnień
przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia studiowanej specjalności

U2

Potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik ze specjalistami w zakresie uzależnień,
jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów

U3

Posiada pogłębione umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i innowacyjne rozwiązywanie złożonych
problemów związanych z profilaktyką uzależnień w środowisku edukacyjnym

W1

15

0

Egzamin
Kolokwium

0

10

Projekty
Prace zal.

L /P

0
Aktywność

K1

ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i
zawodowego o wymiar interdyscyplinarnych

K2

potrafi współdziałać i pracować w grupie i z grupą, przyjmując w niej różne role oraz określić priorytety,
organizować pracę zespołu i nim kierować podczas realicacji określonego zadania.

K3

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z problematyką uzależnień, utożsamia się z celami terapii
uzależnień

WARUNKI ZALICZENIA
ćwiczenia: przygotowanie i przedstawienie tematycznych referatów i aktywność na zajęciach. Wykład: kolokwium pisemne. Ocena końcowa, to
uśredniona ocena z ćwiczeń i wykładu

FORMY OCENY
2,0
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

Dla każdego z efektów kształcenia określonego dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, na ocenę:
student uzyskuje poniżej 50% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 50% do 59% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 60% do 69% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 70% do 79% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 80% do 89% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje powyżej 89% maksymalnej liczby punktów

LITERATURA
Podstawowa
1

Woronowicz B.T., Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowienia. Poznań 2009.

2

Kinney J., Leaton G., Zrozumieć alkohol, Warszawa 1996.

3

Teesson M., Degenfardt L., Hall W., Uzależnienia. Modele kliniczne i techniki terapeutyczne, Gdańsk 2005.
Uzupełniająca

1

Gossop M., Narkomania. Mity i rzeczywistość, Warszawa 1993.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu
(modułu)

Mechanizmy uzależnień

Kod przedmiotu

TP12

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny
Poziom kształcenia

Profil studiów

Studia II stopnia

Praktyczny
Terapia pedagogiczna z elementami
socjoterapii

Kierunek studiów

Pedagogika

Moduł kształcenia

Specjalnościowy

Język wykładowy

Polski

IV

Forma zaliczenia

Zaliczenie z oceną

Semestr

Specjalność

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład

15

Wykład

Ćwiczenia

15

Ćwiczenia

Laboratorium/Projekt/Warsztat
Razem

Laboratorium/Projekt/Warsztat
30

Praca własna studenta

Razem
Praca własna studenta

Razem

30

Razem

ECTS

4

ECTS

CEL PRZEDMIOTU
Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat zróżnicowanych mechanizmów uzależnień, ich przejawów oraz
zasad pracy profilaktycznej i terapeutycznej z osobami uzależnionymi.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
podstawy wiedzy z psychologii

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU
Wiedza
W1

zna terminologię używaną w terapii uzależnień oraz jej zastosowanie w różnych
dyscyplinach, wraz z kontekstem jej odniesień do praktyki pedagogicznej.

W2

ma uporządkowana wiedzę o celach, normach i regułach organizacji i funkcjonowania
instytucji zajmujących się diagnozowaniem i terapią uzależnień

W3

ma uporządkowana wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących podczas pracy
terapeutycznej

U1

U2

U3

K_W01 K_W10 K_W16

Umiejętności
Posiada pogłębione umiejętności obserwowania wyszukiwania, przetwarzania informacji
dotyczących uzależnień przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu
widzenia studiowanej specjalności
Potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik ze specjalistami w
zakresie uzależnień, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów
Posiada pogłębione umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i innowacyjne
rozwiązywanie złożonych problemów związanych z profilaktyką uzależnień w środowisku
edukacyjnym
Kompetencje społeczne

K_U01 K_U03 K_U15

K1

ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę
ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego o wymiar interdyscyplinarnych

K2

potrafi współdziałać i pracować w grupie i z grupą, przyjmując w niej różne role oraz
określić priorytety, organizować pracę zespołu i nim kierować podczas realicacji określonego
zadania.

K3

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z problematyką uzależnień,
utożsamia się z celami terapii uzależnień

K_K01 K_K02 K_K03

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
sprzęt multimedialny udostępniony przez uczelnię

TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH
ST

Temat

W

C

Czynniki wyjaśniające rozwój uzależnienia - wprowadzenie

1

1

Biologiczne mechanizmy uzależnień - genetyka

1

Biologiczne mechanizmy uzależnień - biochemia i farmakologia

1

Biologiczne mechanizmy uzależnień - dane neurofizjologiczne

1

Wybrane teorie uzależnień od strony mechanizmów uzależnień

4

Społeczne mechanizmy uzależnień - dane kulturowe

1

Społeczne mechanizmy uzależnień - dane socjologiczne

2

4

Psychologiczne mechanizmy uzależnień - zaprzeczanie, regulowanie uczuć

2

4

Osobowość a uzależnienia

2

4

15

15

RAZEM
WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Kod

W2

zna terminologię używaną w terapii uzależnień oraz jej zastosowanie w różnych dyscyplinach, wraz z kontekstem jej
odniesień do praktyki pedagogicznej.
ma uporządkowana wiedzę o celach, normach i regułach organizacji i funkcjonowania instytucji zajmujących się
diagnozowaniem i terapią uzależnień

W3

ma uporządkowana wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących podczas pracy terapeutycznej

U1

Posiada pogłębione umiejętności obserwowania wyszukiwania, przetwarzania informacji dotyczących uzależnień
przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia studiowanej specjalności

U2

Potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik ze specjalistami w zakresie uzależnień,
jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów

U3

Posiada pogłębione umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i innowacyjne rozwiązywanie złożonych
problemów związanych z profilaktyką uzależnień w środowisku edukacyjnym

K1

ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i
zawodowego o wymiar interdyscyplinarnych

K2

potrafi współdziałać i pracować w grupie i z grupą, przyjmując w niej różne role oraz określić priorytety,
organizować pracę zespołu i nim kierować podczas realicacji określonego zadania.

K3

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z problematyką uzależnień, utożsamia się z celami terapii
uzależnień

W1

WARUNKI ZALICZENIA

L /P

W

C

0

0

0

L /P

2

Egzamin
Kolokwium

Opis

NST

Projekty
Prace zal.

Aktywność

ćwiczenia: przygotowanie i przedstawienie tematycznych referatów i aktywność na zajęciach. Wykład: kolokwium pisemne. Ocena końcowa, to
uśredniona ocena z ćwiczeń i wykładu

FORMY OCENY
2,0
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

Dla każdego z efektów kształcenia określonego dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, na ocenę:
student uzyskuje poniżej 50% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 50% do 59% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 60% do 69% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 70% do 79% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 80% do 89% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje powyżej 89% maksymalnej liczby punktów

LITERATURA
Podstawowa
1

Woronowicz B.T., Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowienia. Poznań 2009.

2

Kinney J., Leaton G., Zrozumieć alkohol, Warszawa 1996.

3

Teesson M., Degenfardt L., Hall W., Uzależnienia. Modele kliniczne i techniki terapeutyczne, Gdańsk 2005.
Uzupełniająca

1

Gossop M., Narkomania. Mity i rzeczywistość, Warszawa 1993.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu
(modułu)

Kod
przedmiotu

PODSTAWY TERAPII PEDAGOGICZNEJ

TP13

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny
Poziom kształcenia Studia II stopnia

Profil studiów Praktyczny

Kierunek studiów Pedagogika

Specjalność

Moduł kształcenia Specjalnościowy

Terapia pedagogiczna z
elementami socjoterapii

Język wykładowy Polski

Semestr I

Forma zaliczenia Zaliczenie z oceną

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład

15

Wykład

Ćwiczenia

15

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Inna forma (jaka)

Razem

30

Razem

Praca własna studenta

70

Praca własna studenta

Razem

100

Razem

ECTS

4

ECTS

CEL PRZEDMIOTU
Zapoznanie z podstawami terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży. Wyposażenie w wiedzę i umiejętności z zakresu wstępnej diagnozy
specjalnych potrzeb edukacyjnych i metod terapii pedagogicznej dzieci z zaburzeniami rozwoju. Doskonalenie warsztatu opiekuna wspierającego i
postawy wrażliwości na potrzeby podopiecznych.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Podstawy pedagogiki (w tym specjalnej), podstawy psychologii (w tym rozwojowej) oraz podstawy diagnozy pedagogicznej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU
Wiedza
W1

Student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat wybranych subdyscyplin i specjalizacji
pedagogiki obejmującą terminologię, teorię i metodykę.

W2

Student ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, w aspekcie
biologicznym, psychologicznym oraz społecznym, w odniesieniu do wybranych obszarów
aktywności człowieka.

W3

Student ma uporządkowaną wiedzę o celach, normach i regułach organizacji i funkcjonowaniu
wybranych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych
i/lub terapeutycznych.
Umiejętności

K_W05, K_W06, K_W10

U1

U2

U3

Student posiada umiejętności merytorycznego argumentowania i prezentowania własnych
pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rzetelną argumentacją w kontekście wybranych
perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami
etycznymi.
Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności profesjonalne oraz
podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną
karierą zawodową.

K_U05, K_U10, K_U14

Student posiada umiejętność samodzielnego planowania i realizacji oryginalnych i
innowacyjnych projektów związanych z wybraną sferą działalności edukacyjne.
Kompetencje społeczne

K1

Student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę
ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego o wymiar interdyscyplinarny, potrafi inspirować i
organizować proces uczenia się innych osób.

K2

Student potrafi współdziałać i pracować w grupie i z grupą, przyjmując w niej różne role oraz
określić priorytety, organizować pracę zespołu i nim kierować podczas realizacji określonego
zadania.

K3

Student potrafi myśleć i działać w sposób etyczny i przedsiębiorczy, odznacza się
odpowiedzialnością za przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania
oraz ich skutki.

K_K01, K_K02, K_K05

TREŚCI PROGRAMOWE
STUDIA STACJONARNE
Temat

Liczba godzin
W

C

Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej (pojęcie, istota, etapy, efektywność, zasady)
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna uczniom i ich rodzicom; Konstruowanie programów

3

3

Rozwój psychoruchowy dziecka - modele rozwoju i jego zaburzenia (diagnoza i terapia)

3

3

Specyficzne trudności w uczeniu się i inne zaburzenia rozwojowe oraz lateralizacja - diagnoza i terapia

3

3

Możliwości i ograniczenia diagnozy i terapii pedagogicznej

3

3

Instytucjonalna i nieinstytucjonalna pomoc psychologiczno - pedagogiczna

3

3

15

15

0

Egzamin/
Prace
kontrolne

Projekty

Aktywność
na zajęciach

70%

20%

10%

RAZEM

L /P

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Kod

Opis
Waga w werfikacji efektów uczenia się

W1

Student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat wybranych subdyscyplin i specjalizacji pedagogiki
obejmującą terminologię, teorię i metodykę.

W2

Student ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, w aspekcie biologicznym,
psychologicznym oraz społecznym, w odniesieniu do wybranych obszarów aktywności człowieka.

W3

Student ma uporządkowaną wiedzę o celach, normach i regułach organizacji i funkcjonowaniu wybranych
instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i/lub terapeutycznych.

U1

Student posiada umiejętności merytorycznego argumentowania i prezentowania własnych pomysłów,
wątpliwości i sugestii, popierania ich rzetelną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw
teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi.

U2

Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności profesjonalne oraz podejmować
autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową.

U3

Student posiada umiejętność samodzielnego planowania i realizacji oryginalnych i innowacyjnych projektów
związanych z wybraną sferą działalności edukacyjne.

K1

Student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego
rozwoju osobistego i zawodowego o wymiar interdyscyplinarny, potrafi inspirować i organizować proces
uczenia się innych osób.

K2

Student potrafi współdziałać i pracować w grupie i z grupą, przyjmując w niej różne role oraz określić
priorytety, organizować pracę zespołu i nim kierować podczas realizacji określonego zadania.

K3

Student potrafi myśleć i działać w sposób etyczny i przedsiębiorczy, odznacza się odpowiedzialnością za
przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

1
2

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów
Praca własna studenta
Suma
ECTS

Stacjonarne

Niestacjonarne

30
70
100
4

18
0
0
0

LITERATURA
Podstawowa

1

Skorek M. (red.), Terapia pedagogiczna, t.1, Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.

2

Skorek M. (red.), Terapia pedagogiczna, t.2, Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016
Uzupełniajaca

1

Florkiewicz V. (red), Terapia pedagogiczna. Scenariusze zajęć, Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2012.

2

Dąbrowska-Jabłońska I., Terapia pedagogiczna : wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu
Opolskiego, 2012.

3

Skałbania B., Lewandowska-Kidoń T., Terapia pedagogiczna w teorii i działaniu. Kraków : Impuls, 2019.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu
(modułu)

Biblioterapia

Kod przedmiotu

TP14

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny
Poziom kształcenia

Profil studiów

Studia II stopnia

Praktyczny
Terapia pedagogiczna z elementami
socjoterapii

Kierunek studiów

Pedagogika

Moduł kształcenia

specjalnościowy

Język wykładowy

Polski

I

Forma zaliczenia

Zaliczenie z oceną

Semestr

Specjalność

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład

Wykład

Ćwiczenia

Ćwiczenia

15

Laboratorium/Projekt/Warsztat

Laboratorium/Projekt/Warsztat

Razem

15

Razem

Praca własna studenta

35

Praca własna studenta

Razem

50

Razem

ECTS

2

ECTS

0
0

CEL PRZEDMIOTU
Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta w wiedzę na temat biblioterapii jako terapii wspomagającej w procesie edukacji.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Ogólna wiedza na temat literatury.

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU
Wiedza
W1

zna terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych,
wraz z kontekstem jej odniesień do praktyki pedagogicznej związaną z wybranymi obszarami
praktycznej działalności medialnej i kulturalnej

W2

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o
jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk

W3

ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat wybranych subdyscyplin i specjalizacji
pedagogiki obejmującą terminologię, teorię i metodykę

U1

U2

K_W01 K_W02 K_W05

Umiejętności
potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią
dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych, kulturalnych, i terapeutycznych, a także diagnozowania i oddziaływań
praktycznych
posiada podstawowe umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań
pedagogicznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i
konstruuje narzędzia badawcze, opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga
wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań pod kątem wykorzystania praktycznego

K_U02 K_U06 K_U18

U3

posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach,
rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy oraz o
umiejętności nabyte podczas praktyki zawodowej
Kompetencje społeczne

K1

ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę
ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego o wymiar interdyscyplinarny, potrafi inspirować i
organizować proces uczenia się innych osób

K2

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z praktyką pedagogiczną,
utożsamia się z jej wartościami, celami i zadaniami

K3

jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i
przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy
etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości
korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych

K_K01 K_K03 K_K04

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
prezentacje multimedialne, nagrania, literatura przedmiotu

TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH
Temat

ST
W

C

Biblioterapia - historia dziedziny w Polsce i na świecie, przedstawiciele i propagatorzy terapii

2

Podział i analiza lektur w zależności od celu terapeutycznego

2

Terapeutyczna rola bajek i baśni. Kreowanie opowieści

4

Biblioterapia jako pomoc dzieciom o szczególnych potrzebach edukacyjnych

2

Biblioterapia jako pomoc osobom dorosłymo szczególnych potrzebach emocjonalnych

NST
L /P

W

C

0

0

0

L /P

2

Patografia jako forma autoterapii

3

RAZEM
WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Kod

Opis

W1

zna terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych, wraz z kontekstem jej
odniesień do praktyki pedagogicznej związaną z wybranymi obszarami praktycznej działalności medialnej i
kulturalnej

W2

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i
metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk

W3

ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat wybranych subdyscyplin i specjalizacji pedagogiki obejmującą
terminologię, teorię i metodykę

U1

potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy
złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, i terapeutycznych, a także
diagnozowania i oddziaływań praktycznych

U2

posiada podstawowe umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje
problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze, opracowuje, prezentuje i
interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań pod kątem wykorzystania
praktycznego

U3

posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę
skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy oraz o umiejętności nabyte podczas praktyki zawodowej

K1

ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i
zawodowego o wymiar interdyscyplinarny, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

0

15

Egzamin
Kolokwium

Projekty
Prace zal.

Aktywność

K2

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z praktyką pedagogiczną, utożsamia się z jej wartościami,
celami i zadaniami

K3

jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki
zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje
optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych

WARUNKI ZALICZENIA
Aktywność, praca pisemna

FORMY OCENY
2,0
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

Dla każdego z efektów kształcenia określonego dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, na ocenę:
student uzyskuje poniżej 50% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 50% do 59% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 60% do 69% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 70% do 79% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 80% do 89% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje powyżej 89% maksymalnej liczby punktów

LITERATURA
Podstawowa
1

Biblioterapia w praktyce: poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów, red. E. J. Konieczna, Kraków 2006.

2

M. Molicka, Biblioterapia i bajkoterapia: rola literatury w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie, Poznań 2011.
Uzupełniająca

1

M. Molicka, Bajki terapeutyczne. Cz. 2, Poznań 2003.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu
(modułu)

Arteterapia

Kod przedmiotu

TP15

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny
Poziom kształcenia

Profil studiów

Studia II stopnia

Praktyczny
Terapia pedagogiczna z elementami
socjoterapii

Kierunek studiów

Pedagogika

Moduł kształcenia

specjalnościowy

Język wykładowy

Polski

I

Forma zaliczenia

Zaliczenie z oceną

Semestr

Specjalność

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład
Ćwiczenia

Wykład
Ćwiczenia

15

Laboratorium/Projekt/Warsztat

Laboratorium/Projekt/Warsztat

Razem

15

Razem

Praca własna studenta

35

Praca własna studenta

Razem

50

Razem

ECTS

2

ECTS

0
0

CEL PRZEDMIOTU
Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności na temat arteterapii jako terapii wspomagającej w procesie edukacji.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Ogólna wiedza na temat literatury.

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU
Wiedza
W1

zna terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych,
wraz z kontekstem jej odniesień do praktyki pedagogicznej związaną z wybranymi obszarami
praktycznej działalności medialnej i kulturalnej

W2

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o
jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk

W3

ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat wybranych subdyscyplin i specjalizacji
pedagogiki obejmującą terminologię, teorię i metodykę

U1

U2

K_W01 K_W02 K_W05

Umiejętności
potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią
dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych, kulturalnych, i terapeutycznych, a także diagnozowania i oddziaływań
praktycznych
posiada podstawowe umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań
pedagogicznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i
konstruuje narzędzia badawcze, opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga
wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań pod kątem wykorzystania praktycznego

K_U02 K_U06 K_U18

U3

posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach,
rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy oraz o
umiejętności nabyte podczas praktyki zawodowej
Kompetencje społeczne

K1

ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę
ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego o wymiar interdyscyplinarny, potrafi inspirować i
organizować proces uczenia się innych osób

K2

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z praktyką pedagogiczną,
utożsamia się z jej wartościami, celami i zadaniami

K3

jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i
przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy
etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości
korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych

K_K01 K_K03 K_K04

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
prezentacje multimedialne, nagrania, literatura przedmiotu

TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH
Temat

ST
W

C

Arteterapia - pojęcie, historia, cele, funkcje i zasady.

2

Rodzaje arteterapii: aromaterapia, fotografoterapia, ergonoterapia, hortiterapia, silvoterapia,
chromoterapia, plastykoterapia.

4

Metody i techniki arte. stosowane w pracy warsztatowej dla osób z niepełnosprawnością fizyczną.

2

Metodyka prowadzenia warsztatów arteterapii ukierunkowanych na wspomaganie rozwoju osób z
zaburzeniami emocjonalnymi.
Metodyka prowadzenia warsztatów arteterapii ukierunkowanych na wspomaganie rozwoju osób
niedostosowanych społecznie.

Kod

Opis

W1

zna terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych, wraz z kontekstem jej
odniesień do praktyki pedagogicznej związaną z wybranymi obszarami praktycznej działalności medialnej i
kulturalnej

W2

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i
metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk

W3

ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat wybranych subdyscyplin i specjalizacji pedagogiki obejmującą
terminologię, teorię i metodykę

U1

potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy
złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, i terapeutycznych, a także
diagnozowania i oddziaływań praktycznych

U2

posiada podstawowe umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje
problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze, opracowuje, prezentuje i
interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań pod kątem wykorzystania
praktycznego

U3

posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę
skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy oraz o umiejętności nabyte podczas praktyki zawodowej

K1

ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i
zawodowego o wymiar interdyscyplinarny, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

L /P

W

C

0

0

0

L /P

2
2

Projektowanie ofert z zastosowaniem metod arteterapii dla dzieci i młodzieży.

RAZEM
WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

NST

3
0

15

Egzamin
Kolokwium

Projekty
Prace zal.

Aktywność

K2

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z praktyką pedagogiczną, utożsamia się z jej wartościami,
celami i zadaniami

K3

jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki
zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje
optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych

WARUNKI ZALICZENIA
Aktywność, praca pisemna

FORMY OCENY
2,0
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

Dla każdego z efektów kształcenia określonego dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, na ocenę:
student uzyskuje poniżej 50% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 50% do 59% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 60% do 69% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 70% do 79% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 80% do 89% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje powyżej 89% maksymalnej liczby punktów

LITERATURA
Podstawowa
1

Arteterapia : jako paktyka oddziaływań artystycznych i terapeutycznych, red.E. Józefowski, J. Florczykiewicz, Poznań 2012.

2

K. Pankowska, Pedagogika dramy: teoria i praktyka, Warszawa 2000.
Uzupełniająca

1

Arteterapia i twórczość w przestrzeni psychospołecznej, red. A. Stefańska, Poznań 2015.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu
(modułu)

Kod
przedmiotu

Choreoterapia

TP16

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny
Poziom kształcenia Studia II stopnia

Profil studiów Praktyczny

Kierunek studiów Pedagogika

Specjalność

Moduł kształcenia Specjalnościowy

Język wykładowy Polski

Semestr II

Forma zaliczenia Zaliczenie z oceną

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład

Wykład

Ćwiczenia

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium

Inna forma (jaka)

warsztaty

Inna forma (jaka)

Razem

15

Razem

Praca własna studenta

35

Praca własna studenta

Razem

50

Razem

ECTS

2

ECTS

CEL PRZEDMIOTU
Wyposażenie studenta w umiejętności niezbędne w realizacji warsztatów terapii ruchem i tańcem

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
wiedza z psychologii rozwojowej okresu dzieciństwa i wieku wczesnoszkolnego, kompetencje z zakresu komunikacji, postawa ukierunkowana
na rozwoj zawodowy i osobisty

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU
Wiedza
W1

zna terminologię z zakresu terapii tańcem i ruchem

W2

ma pogłębioną wiedzę o systemie wychowania przez taniec i źródeł odnoszących się do
tańca leczniczego oraz rytualnego.

K_W01

Umiejętności
U1

wykorzystując wiedzę teoretyczną z zakresu terapii tańcem potrafi opisywać problem
uczestnika choreoterapii w wybranym obszarze rozwoju

U2

potrafi aktywizować uczestników choreoterapii oraz rozwijać kompetencje kluczowe
dzieci/uczniów, a szczególnie kreatywność w celu rozwiązywania problemów
emocjonalnych

K_U01 K_U11 K_U12

U3

K1

potrafi eksperymentować, projektować i wdrażać działania innowacyjne
Kompetencje społeczne
ma świadomość uczenia się przez całe życie, a tym samym ma świadomość poziomu swojej
wiedzy i umiejętności, a także konieczności permanentnego podnoszenia swoich kwalifikacji
pedagogicznych

K_K03

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)
STUDIA STACJONARNE
Temat

W

Liczba godzin
C

L /P

Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia, pojęcia i terminy z zakresu terapii tańcem i ruchem

2

Metody i techniki ruchu stosowane w pracy warsztatowej dla dzieci z trudnościami w komunikacji
interpersonalnej

5

Metody i techniki terapii tańcem i ruchem stosowane w pracy warsztatowej dla dzieci z
niepełnosprawnością

5

Metodyka prowadzenia zabaw z tańcem ukierunkowanych na wspomaganie rozwoju dziecka w wieku
przedszkolnym

3

RAZEM

0

0

15

Egzamin/
Prace
kontrolne

Projekty

Aktywność
na zajęciach

70%

20%

10%

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Kod

Opis
Waga w werfikacji efektów uczenia się

W1

zna terminologię z zakresu terapii tańcem i ruchem

W2

ma pogłębioną wiedzę o systemie wychowania przez taniec i źródeł odnoszących się do tańca
leczniczego oraz rytualnego.

U1

wykorzystując wiedzę teoretyczną z zakresu terapii tańcem potrafi opisywać problem uczestnika
choreoterapii w wybranym obszarze rozwoju

U2

potrafi aktywizować uczestników choreoterapii oraz rozwijać kompetencje kluczowe dzieci/uczniów, a
szczególnie kreatywność w celu rozwiązywania problemów emocjonalnych

U3

potrafi eksperymentować, projektować i wdrażać działania innowacyjne

K1

ma świadomość uczenia się przez całe życie, a tym samym ma świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, a także konieczności permanentnego podnoszenia swoich kwalifikacji pedagogicznych

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

1
2

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów
Praca własna studenta
Suma
ECTS

Stacjonarne

Niestacjonarne

15
35
50
2

0
0
0
0

LITERATURA
Podstawowa

1

W. Karolak, B. Kaczorowska (red.) Arteterapia : od rozważań nad teorią do zastosowań praktycznych, Łódź 2011.
Uzupełniajaca

1

W. Sikorski, Psychoterapia sprzyjająca mózgowi, Warszawa 2016.

2

Hora Z. Choreoterapia. Taniec leczniczy, Wrocław 1990.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu
(modułu)

MUZYKOTERAPIA

Kod przedmiotu

TP17

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny
Poziom kształcenia

Studia II stopnia

Profil studiów

Praktyczny
Nie dotyczy

Kierunek studiów

Pedagogika

Specjalność

Moduł kształcenia

Kierunkowy

Język wykładowy

Polski

II

Forma zaliczenia

Zaliczenie z oceną

Semestr

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład
Ćwiczenia

Wykład
15

Laboratorium/Projekt/Warsztat

Ćwiczenia
Laboratorium/Projekt/Warsztat

Razem

15

Razem

Praca własna studenta

35

Praca własna studenta

Razem

50

Razem

ECTS

2

ECTS

CEL PRZEDMIOTU
Opanowanie umiejętności projektowania zajęć muzykoterapeutycznych, nabycie kompetencji do konstruowania programów z wykorzystaniem
elementów muzyki jako czynnikow wpływających na poprawę funkcjonowania psychofizycznego małego dziecka wspołeczeństwie.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Student posiada wiedzę z zakresu pedagogiki ogolnej, psychologii ogolnej i rozwojowej, a także podstawy wiedzy o muzyce. Student jest
komunikatywny, otwarty i kreatywny. Student dba o rozwój osobisty i zawodowy, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i podnoszenia
własnych kwalifikacji.

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU
Wiedza
W1

Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w obszarze wybranych elementów muzyki
stosowanych w muzykoterapii obejmującą terminologię, teorię i metodykę.

W2

Student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą procesów komunikacji interpersonalnej i
społecznej, ich prawidłowości i zakłóceń, ma świadomość wpływu działań
muzykoterapeutycznych na poprawę funkcjonowania jednostki w społeczeństwie.

U1

U2

Umiejętności
Potrafi wykorzystując muzykę podjąć pracę nad własnym rozwojem oraz rozwojem
uczestnikow procesów edukacyjno-wychowawczych, wspierać ich samodzielność, a także
inspirować do działania na rzecz dbałości o zdrowie, rozwój emocjonalny, społeczny i
edukacyjny.
Potrafi samodzielnie rozwijać swoje umiejętności badawcze korzystając z podstawowej
literatury oraz kierując się wskazówkami praktyków, potrafi dbać o odpowiednią technikę
muzykoterapeutyczną do problemu edukacyjno-wychowawczego.
Kompetencje społeczne

K_W01

K_U17 K_U18

K1

potrafi współdziałać i pracować w grupie i z grupą, przyjmując w niej różne role oraz
określić priorytety, organizować pracę zespołu i nim kierować podczas realizacji określonego
zadania i rozwiązywania problemu wychowawczego lub edukacyjnego

K2

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z praktyką pedagogiczną,
utożsamia się z jej wartościami, celami i zadaniami. Jest cierpliwy i chętny do służenia
przykładem osobistym

K_K02 K_K03

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
Instrumenty muzyczne z zestawu Orffa, materiały plastyczne, nagrania muzyczne i inne

TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH
ST

Temat

W

C

NST
L /P

W

C

Cele i zadania muzykoterapii. Funkcje muzyki jako środka terapeutycznego, podstawy teoretyczne
muzykoterapii dziecięcej, rodzaje i formy muzykoterapii

2

2

Technika Mobilnej Rekreacji Muzycznej - OZURA- tworzenie scenariuszy zajęć. Muzykoterapia
grupowa, indywidualna powierzchowna i indywidualna bezpośrednia. Ćwiczenia

6

3

Podstawowe elementy muzykoterapii aktywnej: twórczej i odtwórczej (śpiew, gra na instrumentach,
zajęcia rytmiczne, ekspresja ruchowa) oraz muzykoterapii receptywnej (słuchanie muzyki) stosowane
wedukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

4

2

Choreoterapia- możliwości wykorzystania tańca w terapii - Ćwiczenia. Techniki relaksacji- ćwiczenia
odprężające i relaksacyjne - masaż relaksacyjny. Nastroje i emocje – korelacja muzyki z plastyką

3

2

RAZEM
WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

0

15

Egzamin
Kolokwium

Kod

Opis

W1

Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w obszarze wybranych elementów muzyki stosowanych w muzykoterapii
obejmującą terminologię, teorię i metodykę.

W2

Student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą procesów komunikacji interpersonalnej i społecznej, ich prawidłowości i
zakłóceń, ma świadomość wpływu działań muzykoterapeutycznych na poprawę funkcjonowania jednostki w
społeczeństwie.

U1

Potrafi wykorzystując muzykę podjąć pracę nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestnikow procesów
edukacyjno-wychowawczych, wspierać ich samodzielność, a także inspirować do działania na rzecz dbałości o
zdrowie, rozwój emocjonalny, społeczny i edukacyjny.

U2

Potrafi samodzielnie rozwijać swoje umiejętności badawcze korzystając z podstawowej literatury oraz kierując się
wskazówkami praktyków, potrafi dbać o odpowiednią technikę muzykoterapeutyczną do problemu edukacyjnowychowawczego.

K1

potrafi współdziałać i pracować w grupie i z grupą, przyjmując w niej różne role oraz określić priorytety,
organizować pracę zespołu i nim kierować podczas realizacji określonego zadania i rozwiązywania problemu
wychowawczego lub edukacyjnego

K2

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z praktyką pedagogiczną, utożsamia się z jej wartościami,
celami i zadaniami. Jest cierpliwy i chętny do służenia przykładem osobistym

0

0

Projekty
Prace zal.

WARUNKI ZALICZENIA
Skonstruowanie scenariusza opartego o Technikę Mobilnej Rekreacji Muzycznej dla wybranej grupy wiekowej

FORMY OCENY
2,0
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

Dla każdego z efektów kształcenia określonego dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, na ocenę:
student uzyskuje poniżej 50% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 50% do 59% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 60% do 69% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 70% do 79% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 80% do 89% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje powyżej 89% maksymalnej liczby punktów

LITERATURA
Podstawowa

L /P

9
Aktywność

1

Metera A., Muzykoterapia, Leszno 2006.

1
2

Uzupełniająca
Piotrowska B. Muzykoterapia. Wałbrzych 2006.
Lewandowska K., Muzykoterapia dziecięca, Gdańsk 1996.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu
(modułu)

Kod
przedmiotu

Wprowadzenie do socjoterapii

TP19

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny
Poziom kształcenia Studia II stopnia

Profil studiów Praktyczny
Terapia pedagogiczna z
Specjalność
elementami socjoterapii

Kierunek studiów Pedagogika
Moduł kształcenia Specjalnościowy

Język wykładowy Polski

Semestr I

Forma zaliczenia Zaliczenie z oceną

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład

15

Wykład

Ćwiczenia

15

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Inna forma (jaka)

Razem

30

Razem

Praca własna studenta

20

Praca własna studenta

Razem

50

Razem

ECTS

4

ECTS

CEL PRZEDMIOTU
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawową terminologią stosowaną w socjoterapii, zaznajomienie studentów z istotą socjoterapii
jako procesu i metody terapeutycznej oraz nabycie przez studentów umiejętności tworzenia grupy socjoterapeutycznej.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
A. Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki ogólnej i specjalnej
B. Podstawowa wiedza z zakresu psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU
Wiedza
W1

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

W2

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

K_W10 K_W12

Umiejętności
U1

na podstawie własnej obserwacji potrafi analizować różne przejawy zachowań w wybranym
przez siebie obszarze społecznej praktyki
K_U02 K_U12

U2

potrafi inicjować i utrzymywać interakcje komunikacyjne

Kompetencje społeczne
K1

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

K_K01

TREŚCI PROGRAMOWE
STUDIA STACJONARNE
Temat

W

Wprowadzenie do socjoterapii

3

Rozumienie psychoterapii

3

Rozumienie diagnozy

3

Psychodynamiczna perspektywa rozwojowa okresu latencji

3

Psychodynamiczna perspektywa rozwojowa okresu adolescencji

3

Liczba godzin
C

Diagnoza w relacji socjoterapeutycznej

4

Funkcjonowanie w grupie socjoterapeutycznej

4
7

Stosunek wobec zasad w grupie socjoterapeutycznej. Zajęcia warsztatowe

RAZEM

L /P

15

15

0

Egzamin/
Prace
kontrolne

Projekty

Aktywność
na zajęciach

70%

20%

10%

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Kod

Opis
Waga w weryfikacji efektów uczenia się

W1

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

U1

ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań diagnostycznych w praktyce
pedagogicznej, poszerzoną w odniesieniu do studiowanej specjalności i uwzględniającą aktualne
potrzeby w tym zakresie
na podstawie własnej obserwacji potrafi analizować różne przejawy zachowań w wybranym przez
siebie obszarze społecznej praktyki

U2

potrafi inicjować i utrzymywać interakcje komunikacyjne

K1

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

W2

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

1
2

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów
Praca własna studenta
Suma
ECTS

LITERATURA

Stacjonarne

Niestacjonarne

30
20
50
4

0
0
0
0

Podstawowa

1

Jankowiak B., Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Teoria i praktyka. Poznań 2015.

2

Lasota A., Franczyk J. (red.) Socjoterapia dzieci i młodzieży. Diagnoza i metody pracy. Warszawa 2015.
Uzupełniajaca

1

Mackenzie R. i wsp. Podstawy terapii grupowej. GWP, Gdańsk 2000.

2

Gould P. i wsp. Rysunek w psychoterapii. GWP, Gdańsk 1999.

3

Geldard, K., Geldard, D., Jak pracować z dziecięcymi grupami terapeutycznymi. GWP, Gdańsk 2005.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu
(modułu)

Podstawy psychoterapii

Kod przedmiotu

TP 18

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny
Poziom kształcenia

Profil studiów

Studia II stopnia

Praktyczny

Terapia pedagogiczna z elementami
Specjalność
socjoterapii

Kierunek studiów

Pedagogika

Moduł kształcenia

Kierunkowy

Język wykładowy

Polski

I

Forma zaliczenia

Zaliczenie z oceną

Semestr

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE
Wykład

STUDIA NIESTACJONARNE
30

Wykład

Ćwiczenia

Ćwiczenia

Laboratorium/Projekt/Warsztat

Laboratorium/Projekt/Warsztat

Razem

30

Razem

Praca własna studenta

70

Praca własna studenta

Razem

100

Razem

ECTS

4

ECTS

CEL PRZEDMIOTU
Zapoznanie ze statusem teoretyczno-metodycznym psychoterapii

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
znajomość problematyki zaburzeń klinicznych

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU
Wiedza
W1

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach psychoterapii, jej
nurtach i systemach, zorientowaną na zastosowania praktyczne

W2

ma pogłębioną wiedzę na temat człowieka w cyklu życia, w aspekcie biologicznym,
psychologicznym oraz społecznym, w odniesieniu do psychoterapii

W3

ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach działalności pomocowej i terapeutycznej

K_W03 K_W06 K_W15

Umiejętności
U1

posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania, przetwarzania, informacji na
temat zaburzeń, przy użyciu różnych źródeł .

U2

potrafi sprawnie porozumiewać się ze specjalistami w zakresie psychoterapii, jak i z
odbiorcami spoza grona specjalistów.

U3

posiada umiejętność samodzielnego planowania i realizacji oryginalnych i innowacyjnych
projektów związanych z wybraną sferą działalności edukacyjnej
Kompetencje społeczne

K1

ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę
rozwoju osobistego i zawodowego, potrafi motywować do zmiany

K_U01 K_U03 K_U14

K2

potrafi współdziałać i pracować w grupie i z grupą, organizować pracę zespołu i nim
kierować podczas realizacji określonego zadania

K3

uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym, oraz w opracowywaniu projektów
społecznych, ma świadomość odpowiedzialności zawodowej

K_K01 K_K02 K_K06

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
Wykład tradycyjny,prezentacje multimedialne

TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH
ST

Temat

W

C

NST
L /P

W

Psychoterapia - rodzaje, podejścia, systemy: behawiorystyczny, poznawczy, humanistyczny,
psychodynamiczny.

10

5

Terapia rodzin i par - podejście systemowe i krótkoterminowe.

6

4

Terapia grupowa - specyfika grup treningowych

4

3

Zjawiska społeczn w psychoterapii, techniki terapeutyczne , osobowość terapeuty, skuteczność terapii.

10

6

RAZEM
WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

0

Egzamin
Kolokwium

Kod

Opis

W1

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach psychoterapii, jej nurtach i systemach,
zorientowaną na zastosowania praktyczne

W2

ma pogłębioną wiedzę na temat człowieka w cyklu życia, w aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz
społecznym, w odniesieniu do psychoterapii

W3

ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach działalności pomocowej i terapeutycznej

U1

posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania, przetwarzania, informacji na temat zaburzeń, przy
użyciu różnych źródeł .

U2

potrafi sprawnie porozumiewać się ze specjalistami w zakresie psychoterapii, jak i z odbiorcami spoza grona
specjalistów.

U3

posiada umiejętność samodzielnego planowania i realizacji oryginalnych i innowacyjnych projektów związanych z
wybraną sferą działalności edukacyjnej

K2

ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę rozwoju osobistego i
zawodowego, potrafi motywować do zmiany
potrafi współdziałać i pracować w grupie i z grupą, organizować pracę zespołu i nim kierować podczas realizacji
określonego zadania

K3

uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym, oraz w opracowywaniu projektów społecznych, ma świadomość
odpowiedzialności zawodowej

K1

30

0

18

Projekty
Prace zal.

WARUNKI ZALICZENIA
Zaliczenie w formie testu kolokwium końcowego

FORMY OCENY
2,0
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

Dla każdego z efektów kształcenia określonego dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, na ocenę:
student uzyskuje poniżej 50% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 50% do 59% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 60% do 69% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 70% do 79% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje od 80% do 89% maksymalnej liczby punktów
student uzyskuje powyżej 89% maksymalnej liczby punktów

LITERATURA
Podstawowa
1

L. Grzesiuk, Psychoterapia, Warszawa 1997.

2

S. Kratochvil, Podstawy psychoterapii,Warszawa 2004.

C

L /P

0
Aktywność

Uzupełniająca
1

M. Rakowska, Skuteszność psychoterapii, Warszawa 2006.

