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WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 

Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 
 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Dyscyplina  Pedagogika 

Poziom studiów studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 
I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot Historia filozofii 

Semestr 1 Punkty ECTS:  3   

Język przedmiotu polski Rok studiów:  1  Rok akademicki 2022/2023 

Formy dydaktyczne i liczba godzin 
prowadzonych zajęć 

Wykład  (l. godz.)    10 forma zaliczenia: egzamin  

Ćwiczenia  (l. godz.)   10 forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę   

 Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu / osoby prowadzącej 
zajęcia 

 

II.  CELE KSZTAŁCENIA 
CK1 zapoznanie studentów z genezą, rozwojem i specyfiką zagadnień filozoficznych na tle innych 

dziedzin ludzkiej wiedzy i kultury; 
CK2 kształtowanie postawy dociekliwości poznawczej i refleksyjności wobec wiedzy; 

CK3 doskonalenie umiejętności krytycznego myślenia, logicznego wnioskowania oraz uczestnictwa w 
dialogu, w tym prezentacji własnego stanowiska i jego obrony; rozwój myślenia teoretycznego, 
umiejętności stawiania pytań, samodzielnego poszukiwania racjonalnych odpowiedzi oraz  analizy 
tekstów filozoficznych. 

 poznanie koncepcje głównych antycznych i średniowiecznych filozofów  

CK4 poznanie historycznego charakteru kształtowania się idei filozoficznych  

CK5 poznanie znaczenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego i refleksji filozoficznej dla 
kształtowania   

III.  EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA 

Kod EK opis 

 K_W02 
zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice oraz sposoby jej zastosowania 
w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych     

 K_W06 
ma wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach w kontekście 
działań pedagogicznych        

K_W07 
ma wiedzę na temat człowieka w odniesieniu do wybranych obszarów działalności 
pedagogicznej oraz wiedzę o aspektach społecznych, psychologicznych i kulturowych tej 
działalności  

UMIEJĘTNOŚCI 

Kod 
E.K. 

 

K_U01 
potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne w powiązaniu z różnymi 

obszarami działalności pedagogicznej  

K_U03 
potrafi analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów edukacyjnych i zjawisk 
społecznych specyficznych dla różnych obszarów działalności pedagogicznej 
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 K_U05 
ma umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania różnych sytuacji 
edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań    

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod E.K. opis 

 K_K01 
ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dokształcania 
zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali 
umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia    

 K_K04 
potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę oraz umiejętności z zakresu pedagogiki, 
psychologii oraz pokrewnych dyscyplin naukowych      

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 

WYKŁADY (tematy/treści programowe  zajęć) Liczba godz. 

Istota oraz przedmiot filozofii i filozofowania. Różnica między filozofią a nauką, 

mitem, poezją, religią i ideologią. 
2 

Spór o istnienie świata. Filozofia przyrody (problem materii, czas, przestrzeń, 

determinizm i indeterminizm. Racjonalizm i empiryzm. 
2 

Podstawowe zagadnienia filozofii Zachodu w ujęciu historycznym. Główne okresy, 

kierunki, szkoły i systemy filozoficzne na przestrzeni dziejów filozofii europejskiej. 
2 

Pojęcie bytu i sposobu istnienia. Monizm, dualizm, pluralizm, idealizm, materializm. 2 

Spór o istnienie świata. Filozofia przyrody (problem materii, czas, przestrzeń, 

determinizm i indeterminizm. Racjonalizm i empiryzm. 2 

Razem liczba godzin wykładów: 10 
ĆWICZENIA Liczba godz. 

Filozoficzna koncepcja państwa, społeczeństwa i wychowania (na podstawie 

Państwa Platona i Polityki Arystotelesa). 2 

Wartości moralne oraz zasady dokonywania wyborów moralnych na podstawie Etyki 

nikomachejskiej Arystotelesa. 2 

Istota oraz zasady średniowiecznej refleksji filozoficznej (m.in. scholastyka, 

mistycyzm) – analiza wybranych fragmentów dzieła Tomasza z Akwinu – [Summa 

teologiczna I, 2,3] 2 

„Imperatyw kategoryczny” Kanta, a współczesne procesy wartościowania  

i dokonywania ocen moralnych. Analiza fragmentów dzieła Uzasadnienie metafizyki 

moralności. 2 

Ocena przydatności wychowawczej oraz kryteria dokonywania samodzielnego 

wyboru postawy życiowej. Analiza wybranych teorii: eudajmonizm, hedonizm, 

perfekcjonizm, rygoryzm, utylitaryzm, pragmatyzm. 2 
Razem liczba godzin ćwiczeń: 10 

Ogółem liczba godzin przedmiotu: 20 

V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Metody nauczania:  

1 wykład  

2 wyjaśnienie 

3 dyskusja  

Środki dydaktyczne:  

1 prezentacje  

2 teksty źródłowe 

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 



str. 3 

 

Literatura obowiązkowa (maks. 10 pozycji, literatura najnowsza) 

1. Tatarkiewicz W., Historia filozofii, tom I-III, Warszawa 2022 

2. Aster E.,  Historia filozofii, Warszawa 2009 

3. Kuziak M., Słownik myśli filozoficznej, Bielsko-Biała 2004. 

4. Galarowicz J.,  Na ścieżkach prawdy, Kraków 2002 

5. Legowicz J., Zarys historii filozofii, Warszawa 2001 

6. Nielsen K., Wprowadzenie do filozofii, Warszawa 2005 

7. Sikora A., Od Heraklita do Husserla. Spotkania z filozofią, Warszawa 2001 

Literatura fakultatywna: 

1. Gadacz T., Historia filozofii, Warszawa 2009 

2. Kołakowski L., 0 co nas pytają wielcy filozofowie,  Seria I , II, III, Kraków 2004-2006  

3. Starzyńska – Kościuszko,  Wprowadzenie do filozofii, Warszawa 2008 

4. Leszczyński D., Filozofowie i ich filozofie. Opowieści dla niewtajemniczonych, Wrocław 2002 

5. Kwiatek A., Worwąg M., Podróż po historii filozofii, Część 1-3, Warszawa 2000 

VII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności studenta 
Średnia liczba 

godzin na 
realizację 

Godziny zajęć z nauczycielem/ami (wykład + ćwiczenia) 20 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym   15 

Praca w terenie, współpraca w zespole  10 

Studiowanie literatury  10 

Przygotowanie prac pisemnych  10 

Przygotowanie projektu / prezentacji, itp.  - 

Przygotowanie do egzaminu  10 

Analiza przypadku  - 

Pozostałe   

              RAZEM 75 

Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 3 

VIII. METODY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
Dla wykładów 

 egzamin 

 obecność na wykładach,  

 aktywność 

Dla ćwiczeń 

 Aktywność 

 Obecność 

 Praca zaliczeniowa 
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 
Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 
 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Dyscyplina Pedagogika 

Poziom studiów Studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 

I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot Psychologia ogólna 

Semestr I Punkty ECTS:  4  

język przedmiotu polski Rok studiów:  I Rok akademicki 2022/2023 

Formy dydaktyczne 
prowadzenia zajęć: 

Wykład (l. godz.)                       10 forma zaliczenia:  egzamin 

Ćwiczenia (l. godz.)                       10 forma zaliczenia: ocena  

 Imię i nazwisko 
koordynatora przedmiotu / 
osoby prowadzącej zajęcia 

 

II.  CELE KSZTAŁCENIA 
CK1. Zapoznanie z zakresem przedmiotowym psychologii i jej podstawowymi pojęciami 
CK2. Przedstawienie psychologii jako dyscypliny naukowej wraz z jej interdyscyplinarnymi powiązaniami 

(przede wszystkim z pedagogiką) 
CK3. Zapoznanie z wiedzą dotyczącą wybranych zagadnień z psychologii ogólnej. 
CK4. Dostarczenie podstawowej  wiedzy o metodach badań psychologicznych 
CK5. Zdobycie umiejętności związanych z analizą i opracowywaniem tekstów naukowych 
CK6. Nabycie umiejętności posługiwania się podstawowymi ujęciami teoretycznymi z zakresu psychologii w 

celu analizowania procesów poznawczych, emocjonalnych i behawioralnych człowieka 
CK7. Nabycie umiejętności korzystania z wiedzy psychologicznej przy definiowaniu i rozwiązywaniu 

problemów życiowych ludzi w obserwowanym otoczeniu społecznym  

III.  EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA 

Kod EK opis 

K_W01 
ma wiedzę o przedmiotowym i metodologicznym charakterze pedagogiki, jej miejscu w systemie 
nauk i relacjach do innych dyscyplin naukowych 

K_W02 
zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice oraz sposoby jej zastosowania w 
obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych 

K_W07 
ma wiedzę na temat człowieka w odniesieniu do wybranych obszarów działalności pedagogicznej 
oraz wiedzę o aspektach społecznych, psychologicznych i kulturowych tej działalności 

K_W08 
ma wiedzę na temat teorii wychowania, uczenia się i nauczania, procesów opiekuńczo-
wychowawczych oraz edukacyjnych, ich współczesnych uwarunkowań kulturowych i społecznych 

UMIEJĘTNOŚCI 

Kod EK opis 

K_U01 
potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne w powiązaniu z różnymi obszarami 

działalności pedagogicznej 

K_U02 
ma wiedzę o przedmiotowym i metodologicznym charakterze pedagogiki, jej miejscu w systemie 

nauk i relacjach do innych dyscyplin naukowych 
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K_ U03 
potrafi analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów edukacyjnych i zjawisk społecznych 
specyficznych dla różnych obszarów działalności pedagogicznej 

K_U04 
potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz 
samodzielnego projektowania strategii działań pedagogicznych 

K_U07 

prawidłowo posługuje się zasadami, normami i regułami prawnymi, zawodowymi, organizacyjnymi i 

etycznymi w podejmowaniu działalności pedagogicznej; potrafi przewidzieć skutki konkretnych 

działań pedagogicznych 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod EK opis 

K_ K01 
ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dokształcania zawodowego 
i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza 
kierunki własnego rozwoju i kształcenia  

K_ K06 jest świadomy istnienia etycznego wymiaru badań diagnostycznych w dyscyplinie pedagogiki  

K_ K08 
jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących 
działania pedagogiczne; jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi oraz niebędącymi 
specjalistami w danej dziedzinie 

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 

WYKŁADY (tematy/treści programowe  zajęć) 
Liczba 
godzin 

W 1 – Problem granicy między normą a patologią psychiczną. Zastosowanie elementów psychologii 
klinicznej w pracy na polu edukacji, resocjalizacji i profilaktyki.  
W 2 – Pojęcie stresu i przegląd strategii radzenia sobie ze stresem. Stres ucznia, rodzica i ucznia. 
W 3 -  Koncepcje osobowości (model trójczynnikowy, model pięcioczynnikowy). Zastosowanie 
taksonomii wymiarów osobowości w rozumieniu i przewidywaniu zachowań dzieci i młodzieży. 
W 4 – Wybrane taksonomie potrzeb psychicznych. Potrzeby uczniów realizowane w systemie 
oświaty a problemy związane z deprywacją tych potrzeb. 
W 5 – Problemy pomiaru psychologicznego. Jakie narzędzia diagnozy psychologicznej pomagają w 
pracy pedagoga. 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
2 

Razem liczba godzin wykładów 10 

ĆWICZENIA 
Liczba 
godzin 

ĆW 1 - Przedmiot psychologii. Działy psychologii stosowanej. Psychologia a dziedziny pokrewne. 
Psychologia a dyscypliny i subdyscypliny pedagogiki. 
ĆW 2 - Postępowanie naukowe w psychologii. Metodologia nauk społecznych jako wspólna baza 
prowadzenia badań naukowych w psychologii i pedagogice.   
ĆW 3 -Wybrane kierunki teoretyczne w psychologii: psychoanaliza, behawioryzm, społeczne teorie 
uczenia się, podejście poznawcze, ewolucyjne, humanistyczne i ich aplikacja do wiedzy 
pedagogicznej.   
ĆW 4 – Elementy psychologii poznawczej (spostrzeganie, uwaga, pamięć, myślenie, uczenie się). 
Wiedza o procesach poznawczych jako baza dla pracy pedagoga w obszarze edukacji i wychowania. 
ĆW 5 – Problemy etyczne w psychologii i ich konsekwencje dla odziaływań pedagogicznych.  
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

Razem liczba godzin ćwiczeń 10 

Ogółem liczba godzin przedmiotu: 20 

V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Metody nauczania:  

1. praca w grupach  
2. wykład  
3. prezentacja metod diagnostycznych  
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4. analiza tekstów z dyskusją  

Środki dydaktyczne:  

1. Przygotowane teksty źródłowe z wybranych dziedzin psychologii stosowanej  
2. Rzutnik multimedialny 

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 

Literatura obowiązkowa (maks. 10 poz., literatura najnowsza): 

1. Mietzel G., Wprowadzenie do psychologii. Gdańsk 2017 
2. Zimbardo P.G.,  Gerrig R.J.,  Psychologia i życie. Warszawa 2022 
3. Zimbardo P. G., Johnson R., McCann V., Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 1. Podstawy 

psychologii. Warszawa 2017 

Literatura fakultatywna: 

1. Strelau J., Różnice indywidualne. Historia - determinanty - zastosowania, Warszawa 2016 

VII. OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ 

Forma aktywności studenta 
Liczba godz. 

przeznaczona  
na realizację 

Godziny zajęć z nauczycielem/ami (na Sali lub w bezpośrednich zajęciach Zoom) 20 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 20 

Praca w terenie, współpraca w zespole  

Studiowanie literatury 20 

Przygotowanie prac pisemnych 10 

Przygotowanie projektu / prezentacji, itp. - 

Przygotowanie do egzaminu 30 

Analiza przypadku  

Pozostałe  

 RAZEM 100 

Liczba punktów ECTS  dla przedmiotu 4 

VIII. SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
Dla wykładów 

 frekwencja 

 egzamin 
 

Dla ćwiczeń 

 

 aktywne uczestnictwo  

 kolokwium 
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 

Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 
 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Dyscyplina Pedagogika 

Poziom studiów Studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 

I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot Psychologia wychowania 

  Punkty ECTS:  4 Semestr II 

język przedmiotu polski Rok studiów: I Rok akademicki 2022/2023 

Formy dydaktyczne 
prowadzenia zajęć: 

Wykład (l. godz.)                       15 forma zaliczenia:  egzamin 

Ćwiczenia (l. godz.)                       15 forma zaliczenia: ocena 

 Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu / osoby prowadzącej 
zajęcia 

 

II.  CELE KSZTAŁCENIA 
 
CK1: Zapoznanie studentów z psychologiczną analizą sytuacji wychowania i nauczania, poznanie mechanizmów 
transmisji wpływów wychowawczych 
CK2: Przedstawienie psychologii wychowawczej jak subdyscypliny naukowej wraz z jej interdyscyplinarnymi 
powiązaniami (przede wszystkim z pedagogiką) 
CK4: Dostarczenie podstawowej  wiedzy o metodach pracy wychowawczej 
CK5: Zdobycie przez studentów umiejętności związanych z analizą sytuacji wychowawczej oraz analizą środowiska 
wychowawczego 
CK6: Kształtowanie u studentów kompetencji interpersonalnych potrzebnych w pracy wychowawczej 
 

III.  EFEKTY KSZTAŁCENIA 

WIEDZA 

Kod EK opis 

K_W08 
ma wiedzę na temat teorii wychowania, uczenia się i nauczania, procesów opiekuńczo-wychowawczych 
oraz edukacyjnych, ich współczesnych uwarunkowań kulturowych i społecznych 

K_W09 
ma wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących; 
rozumie istotę funkcjonalności tych środowisk, norm i patologii 

K_W11 

ma wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej  
i pomocowej oraz o specyfice funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości  
i nieprawidłowości rozwojowych 

UMIEJĘTNOŚCI 

Kod EK opis 

K_U08 prawidłowo posługuje się normami i regułami zawodowymi w działalności pedagogicznej, planując  
i realizując rozwiązania konkretnych zadań z zakresu edukacji, opieki, wychowania, pomocowej i 
terapeutycznej 
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K_U09 potrafi integrować i zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w działaniach praktycznych; potrafi 
ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych  
z różnymi sferami działalności pedagogicznej 

K_U11 posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii,  
z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki pedagogicznej 

K_U012 posiada umiejętność modelowania i wdrażania własnych rozwiązań konkretnych problemów 
edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, pomocowych 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod EK opis 

K_K01 

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dokształcania zawodowego i 
rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza 
kierunki własnego rozwoju i kształcenia 

K_K02 

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, 
jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących 
projekty w różnych obszarach działalności pedagogicznej 

K_K04 
potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę oraz umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii oraz 
pokrewnych dyscyplin naukowych 

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 

WYKŁADY (tematy/treści programowe  zajęć) Liczba godz. 

W 1 - Przedmiot psychologii wychowania. Psychologia wychowania a pedagogika i jej 
subdyscypliny. 
W 2 - Zagadnienia związane z relacjami między wychowaniem, nauczaniem i rozwojem. 
W 3 - Kwestie dotyczące: psychologicznych problemów nauczania (motywacja, relacja 
nauczyciel - uczeń, trudności szkolne, ich przyczyny, profilaktyka, pomoc). 
W 4 – Istota komunikacji wychowawczej i udzielania różnych form pomocy, takich jak 
doradztwo, mediacje szkolne i rodzinne, sieci wsparcia społecznego, negocjacje, elementy 
terapii. 

 
 

3 
 

4 
 

4 
 

4 
 

 

Razem liczba godzin wykładów 15 

ĆWICZENIA Liczba godzin 

 
ĆW 1 - Psychologia wychowania w kontekście teorii psychoanalityczych, behawiorystycznych, 
humanistycznych i ich aplikacja do rozwiązywania problemów wychowawczych w placówkach 
edukacyjnych.  
ĆW 2 - Klasyfikacja postaw rodzicielskich, stylów wychowania, psychologicznych 
mechanizmów oddziaływań wychowawczych (naśladownictwo, modelowanie, identyfikacja, 
trening uczenia, presja sytuacyjna, nadawanie znaczeń; wychowanie a manipulacja). 
ĆW 3 – Typy temperamentu dziecka a problemy wychowawcze i metody pracy z dzieckiem.    
ĆW 4 – Psychoprofilaktyka jako forma pracy z młodzieżą zagrożoną problemami 
wychowawczymi.   
 

4 
4 
 

4 
3 

Razem liczba godzin ćwiczeń 15 

Ogółem liczba godzin przedmiotu: 30 

V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Metody nauczania:  

1  Wykład problemowy 

2  Dyskusja  
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3  Studia przypadków 

Środki dydaktyczne:  

1  Literatura przedmiotu 

2  Przykładowe programy 

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 

Literatura obowiązkowa (maks. 10 poz., literatura najnowsza): 

1. Brzezińska A. (red.) (2021). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: 
GWP. 

2. Oleszkowicz A., Senejko A., (2022). Psychologia dorastania. Warszawa: PWN.  
3. Przetacznik-Gierowska M., Włodarski. Z. (2020). Psychologia wychowawcza (tom 1 i 2). Warszawa: PWN 

Literatura fakultatywna: 

1. Faber A., Mazlish, E. (2017). Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole. Poznań: Media Rodzina of 
Poznań. 

2. Gordon T. (2016). Wychowanie bez porażek w praktyce. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX. 
3. MacKenzie R. J. (2021). Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić? Jasne reguły pomagają wychowywać. Gdańsk: 

GWP. 

VII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności studenta 
Liczba godz. 

przeznaczona  
na realizację 

Godziny zajęć z nauczycielem/ami (na Sali lub w bezpośrednich zajęciach Zoom) 30 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 10 

Praca w terenie, współpraca w zespole 10 

Studiowanie literatury 30 

Przygotowanie prac pisemnych 10 

Przygotowanie projektu / prezentacji, itp. 10 

Przygotowanie do egzaminu 10 

Analiza przypadku - 

Pozostałe - 

 RAZEM 100 

Liczba punktów ECTS  dla przedmiotu 4 

 

VIII. METODY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Dla wykładów 

 egzamin 
 

Dla ćwiczeń 

 

 aktywne uczestnictwo  

 frekwencja  

  ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania 
semestru, aktywnego udziału w zajęciach, pracy pisemnej 
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 

Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 
 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Dyscyplina Pedagogika 

Poziom studiów Studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 

I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot Współczesne problemy socjologiczne 

Semestr 1 Punkty ECTS:  4   

Język przedmiotu polski Rok studiów:  1  Rok akademicki 2022/2023 

Formy dydaktyczne i liczba godzin 

prowadzonych zajęć 

Wykład  (l. godz.)    15 forma zaliczenia: zaliczenie 

Ćwiczenia  (l. godz.)   15 forma zaliczenia: ocena 

Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu / osoby 
prowadzącej zajęcia 

 

II.  CELE KSZTAŁCENIA 

CK1. Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu socjologii. 
CK2. Zapoznanie studenta z zarysem historii socjologii. 
CK3. Zapoznanie studenta z podstawowymi teoriami z zakresu socjologii. 
CK4. Zapoznanie studenta ze współczesnymi nurtami w socjologii i naukach pokrewnych. 
CK5. Nabycie przez studentów umiejętności dokonywania analizy socjologicznej otaczających zjawisk. 
CK6. Nabycie przez studentów umiejętności odnoszenia teorii z zakresu socjologii i psychologii społecznej do 
współcześnie obserwowanych zjawisk społecznych. 
CK7. Nabycie przez studentów umiejętności odnoszenia poznanych teorii socjologicznych do współczesnych 
zjawisk społecznych, politycznych i przemian cywilizacyjnych. 

III.  EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA 

Kod EK opis 

K_W01 
 ma wiedzę o przedmiotowym i metodologicznym charakterze pedagogiki, jej miejscu w systemie nauk 
i relacjach do innych dyscyplin naukowych 

K_W02 
 zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice oraz sposoby jej zastosowania  
w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych 

K_W07 
ma wiedzę na temat człowieka w odniesieniu do wybranych obszarów działalności pedagogicznej oraz 
wiedzę o aspektach społecznych, psychologicznych i kulturowych tej działalności 

UMIEJĘTNOŚCI 

Kod EK opis 

K_U01 
potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne w powiązaniu z różnymi obszarami 
działalności pedagogicznej 

K_U03 
potrafi analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów edukacyjnych i zjawisk społecznych 
specyficznych dla różnych obszarów działalności pedagogicznej 
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K_U05 
ma podstawową wiedzę na temat wybranych instytucji życia społecznego oraz zachodzących miedzy 
nimi relacjach istotnych z punktu widzenia procesów pedagogicznych 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod EK opis 

K_K01 
ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dokształcania zawodowego 
i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza 
kierunki własnego rozwoju i kształcenia 

K_K04 
 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę oraz umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii 
oraz pokrewnych dyscyplin naukowych 

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 

WYKŁADY (tematy/treści programowe  zajęć) Liczba godzin 

Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu socjologii 1 

Historia myśli socjologicznej i przyczyny powstania socjologii w odniesieniu do wyzwań 
współczesności 

2 

Najważniejsze postaci, których idee stworzyły podstawy współczesnej myśli socjologicznej 3 

Najważniejsi socjologowie XI i XX wieku 3 

Najważniejsze nurty w socjologii współczesnej 3 

Socjologia XXI wieku 3 

Razem liczba godzin wykładów 15 

ĆWICZENIA Liczba godzin 

Socjologiczna metoda badań naukowych i sposoby jej wykorzystania 3 

Grupy społeczne, układy społeczne – rozumienie, przykłady, analizy w odniesieniu otaczającej 
rzeczywistości 

3 

Zmiana społeczno-kulturowa i jej znaczenie dla rozwoju społeczeństw, z odniesieniem do 
przemian we współczesnym społeczeństwie polskim 

1 

Zjawiska społeczne w dzisiejszej rzeczywistości – przykłady i dyskusja 1 

Socjalizacja a wychowanie w ujęciu socjologicznym – dyskusja, analiza przypadków 2 

Zróżnicowanie i ruchliwość społeczna w odniesieniu do współczesnych zjawisk w Polsce 1 

Współczesne teorie socjologiczne – analiza i dyskusja 2 

Różne współczesne typy społeczeństw – praca w grupach, dyskusja  2 

Razem liczba godzin ćwiczeń 15 

Ogółem liczba godzin przedmiotu: 30 

V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Metody nauczania:  

1 Prezentacja 

2 Pokaz filmu 

3 Praca w zespołach 

4 Dyskusja 

5 Czytanie literatury 

6 Analiza przykładu 

Środki dydaktyczne:  

1 Projektor multimedialny 

2 Komputer 

3 Tablica 

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 
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Literatura obowiązkowa (maks. 10 poz., literatura najnowsza): 

1. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2008 

2. Bemond A., Kompendium wiedzy o socjologii, Warszawa 2006 

3. Sztompka P., Socjologia Wykłady o społeczeństwie, Kraków 2021 

4. Goodman N., Wstęp do socjologii, Poznań 2009 

5. Harari Y., Sapiens. Od zwierząt do bogów, Warszawa 2018 

6. Sztompka P., Socjologia, Kraków 2002 

7. Bauman Z., Leonci T., Płynne pokolenie, Warszawa 2018 

8. Wright R., Krótka Historia Postępu, Borówiec 2021 

Literatura fakultatywna: 

1. Raworth K., Ekonomia Obwarzanka, Warszawa 2021 

2. Leszczyński A., Ludowa Historia Polski, Warszawa 2020 

3. Zuboff S., Wiek Kapitalizmu inwigilacji, Poznań 2022 

9. Fukuyama F. Tożsamość, Poznań 2018 

4. Pinker S. Nowe Oświecenie, Poznań 2018 

5. Zygmuntowski J., Kapitalizm sieci, Warszawa 2020 

6. Benedict R., Wzory Kultury, Kraków 2019 

7. Klein N., No logo, Warszawa 2020 

8. Rosling H., Factfulness. Dlaczego świat jest lepszy, niż myślimy, czyli jak stereotypy zastąpić realną 
wiedzą, Poznań 2018 

9. Picketty T., Kapitał w XXI wieku, Warszawa 2015 

VII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności studenta 
Liczba godz. 

przeznaczona  
na realizację 

Godziny zajęć z nauczycielem/ami (na Sali lub w bezpośrednich zajęciach Zoom) 30 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 10 

Praca w terenie, współpraca w zespole 10 

Studiowanie literatury 10 

Przygotowanie prac pisemnych 5 

Przygotowanie projektu / prezentacji, itp. 10 

Przygotowanie do egzaminu - 

Analiza przypadku 10 

Pozostałe 15 

 RAZEM 100 

Liczba punktów ECTS  dla przedmiotu 4 

 

VIII. METODY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Dla wykładów 

 frekwencja 

 aktywność 
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Dla ćwiczeń 

 

 aktywne uczestnictwo  

 frekwencja  

 obserwacja  

 dyskusja grupowa  

 prezentacja  

 odpytywanie przez wykładowcę 

 praca zaliczeniowa na temat powiązany z omawianymi pojęciami socjologicznymi 
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 
Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 
 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Dyscyplina  Pedagogika 

Poziom studiów studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 
I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot Pedagogika ogólna 

Semestr 1 Punkty ECTS:  4   

Język przedmiotu polski Rok studiów:  1  Rok akademicki 2022/2023 

Formy dydaktyczne i liczba 
godzin prowadzonych zajęć 

Wykład  (l. godz.)    10 forma zaliczenia: egzamin 

Ćwiczenia  (l. godz.)   10 forma zaliczenia: zaliczenie 

 Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu / osoby prowadzącej 
zajęcia 

 

II.  CELE KSZTAŁCENIA 
CK1 Poprawne posługiwania się przez studenta kategoriami pojęciowymi współczesnych nauk 

społecznych 
CK2 Zapoznanie ze złożonością i zmiennością relacji między teorią i praktyką edukacyjną zorientowanych 

na konieczność podejmowania innowacji pedagogicznych 
CK3 Nabycie umiejętności  formułowania problemów oraz tworzenia projektów zorientowanych na 

szacunek  dla każdego człowieka, które mogłyby być realizowane w przyszłych działaniach 
praktycznych (edukacyjnych) absolwentów - szeroko rozumiane przygotowanie humanistyczne 

III.  EFEKTY UCZENIA SIĘ 
WIEDZA 

Kod EK opis 

K_W01 
ma wiedzę o przedmiotowym i metodologicznym charakterze pedagogiki, jej miejscu w systemie 
nauk i relacjach do innych dyscyplin naukowych 

K_W02 
zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice oraz sposoby jej zastosowania 
w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych 

K_W07 
ma wiedzę na temat człowieka w odniesieniu do wybranych obszarów działalności pedagogicznej 
oraz wiedzę o aspektach społecznych, psychologicznych i kulturowych tej działalności  

UMIEJĘTNOŚCI 

Kod E.K. opis 

K_ U02 
potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz subdyscyplin 
pedagogiki do opisu i analizowania procesów i zjawisk społecznych istotnych z punktu widzenia 
problemów pedagogicznych 

K_ U11 
posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii,  
z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki pedagogicznej 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod E.K. opis 

K_ K03 
docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi  
w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań pedagogicznych  



str. 15 

 

K_ K04 
potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę oraz umiejętności z zakresu pedagogiki, 
psychologii oraz pokrewnych dyscyplin naukowych 

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 
WYKŁADY (tematy/treści programowe  zajęć) Liczba godz. 

Pedagogika jako nauka o wychowaniu. Podstawowe pojęcia. 2 

Empiryczne i teoretyczne źródła rozwoju.  2 

Dziedziny wiedzy pedagogiki ogólnej  - teoria wychowania, dydaktyka, pedagogika 
społeczna, andragogika, itd. 2 

Nauki współdziałające ze współczesną pedagogiką 2 

Uwarunkowania współczesnych trendów i kierunków 2 

Razem liczba godzin wykładów 10 

ĆWICZENIA Liczba godzin 

Język naukowy, terminy i pojęcia, definiowanie pojęć, formy pisarstwa naukowego 2 

Definicje i koncepcje wychowania w układzie czasowo przestrzennym (historyczno - 
geograficznym) 2 

Wychowanie jako działania: instytucji, wychowawców, środowiska 2 

Mapa współczesnych celów wychowania 2 

Edukacja jako konstytutywne pojęcie pedagogik 2 

Razem liczba godzin ćwiczeń 10 

Ogółem liczba godzin przedmiotu: 20 

V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 
Metody nauczania: 

1 Wykład 

2 Projekcja 

3 Dyskusja dydaktyczna 

4 Metoda projektów 

Środki dydaktyczne: 

1 Projektor multimedialny 

2 Komputer 

3 tablica 

4 Schematy i modele rysunkowe 

5 Tablet graficzny 

6 Karty pracy 

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 

Literatura obowiązkowa (maks. 10 pozycji, literatura najnowsza) 

Maliszewski K., Pedagogika na pograniczu światów, Katowice 2015 

Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika. Podręcznik akademicki, Warszawa 2019 

Hejnicka - Bezwińska T., Pedagogika ogólna, Warszawa 2008 

Hejnicka - Bezwińska T.. Pedagogika. Podręcznik dla pierwszego stopnia kształcenia na poziomie 
wyższym. Warszawa 2015 

Literatura fakultatywna: 

A. T. Pearson, Nauczyciel. Teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli, Warszawa 1994 

G. Dryden, J. Vos, Rewolucja w uczeniu, Poznań 2000 

VII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności studenta 
Średnia liczba 

godzin na 
realizację 
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Godziny zajęć z nauczycielem/ami (wykład + ćwiczenia) 20 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym   10 

Praca w terenie, współpraca w zespole 10 

Studiowanie literatury 10 

Przygotowanie prac pisemnych 10 

Przygotowanie projektu / prezentacji, itp. 10 

Przygotowanie do egzaminu 
10 

Analiza przypadku  - 

Pozostałe 30 

              RAZEM 110 

Liczba punktów ECTS  dla przedmiotu 4 

VIII. SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
Dla wykładów 

 egzamin ustny 

Dla ćwiczeń 

 

 frekwencja 

 ocena przesłanych prac 

 aktywność studenta (w tym aktywność niewymuszona)  

 realizacja ćwiczeń na zajęciach (np. przygotowanie prezentacji).  
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 

Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 
 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Dyscyplina Pedagogika 

Poziom studiów Studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 

I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot Współczesne doktryny pedagogiczne 

Semestr 2 Punkty ECTS:  4  

język przedmiotu polski Rok studiów:  1 Rok akademicki 2022/2023 

Formy dydaktyczne 
prowadzenia zajęć: 

Wykład (l. godz.) 10 forma zaliczenia:  Egzamin  

Ćwiczenia(l. godz.) 10 forma zaliczenia: Zaliczenie/ocena 

 Imię i nazwisko 
koordynatora przedmiotu / 
osoby prowadzącej zajęcia 

  

II.  CELE KSZTAŁCENIA 

CK1 Zapoznanie studenta z podstawowymi doktrynami pedagogicznymi i ich wpływem na rozwój nauk o 
wychowaniu i edukacji. 
CK2 Zapoznanie studenta z historycznym aspektem kształtowania się teoretycznych odniesień pedagogicznych 
na aplikację edukacyjno-wychowawczą.  
CK3 Doskonalenie umiejętności ustalania związków i zależności z zakresu uwarunkowań społeczno – polityczno- 
kulturowych na wybór doktryn i konsekwencji  w systemach oświatowych. 
CK4 Kształtowanie świadomości pełnego uczestnictwa życia społecznego i jego znaczenia w kontaktach 
interpersonalnych. 

III.  EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA 

Kod EK opis 

K_W02 
zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice oraz sposoby jej zastosowania w 
obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych 

K_W08 
ma wiedzę na temat teorii wychowania, uczenia się i nauczania, procesów opiekuńczo-wychowawczych 
oraz edukacyjnych, ich współczesnych uwarunkowań kulturowych i społecznych 

K_W09 
 ma wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących; 
rozumie istotę funkcjonalności tych środowisk, norm i patologii 

UMIEJĘTNOŚCI 

Kod EK opis 

K_U03 
potrafi analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów edukacyjnych i zjawisk społecznych 
specyficznych dla różnych obszarów działalności pedagogicznej 

K_U04 
potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz 
samodzielnego projektowania strategii działań pedagogicznych 

K_U10 
potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi z zakresu pedagogiki w analizie skuteczności 
podejmowanych działań praktycznych 
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod EK opis 

K_K03 
 docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach 
społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań pedagogicznych  

K_K04 
 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę oraz umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii oraz 
pokrewnych dyscyplin naukowych  

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 

WYKŁADY (tematy/treści programowe  zajęć) Liczba godzin 

1. Rozwój nauki. Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne rozwoju dyscypliny – warunki polityczne, 
społeczne i kulturowe przyjmowania doktryn. 

2 

2. Tło historyczne nurtów i teorii pedagogicznych. 2 

3. Doktryny a teorie i nurty pedagogiczne – definiowanie pojęć; granice modyfikacji i 
modernizacji. 

2 

4. Nurty wychowania XX wieku  2 

5. Nurty wychowania XXI wieku  1 

6. Otwarty nurt wychowania i jego istota (realizm, interakcyjność, personalizm).                  1 

Razem liczba godzin wykładów 10 

ĆWICZENIA Liczba godzin 

1. Psychologizm i socjologizm  w doktrynach pedagogicznych. Pedagogiki współczesne oparte 
na założeniach doktrynalnych: pedagogika religijna (personalna); pedagogika społeczna. 

1 

2. Pedagogiki współczesne oparte na założeniach doktrynalnych: pedagogika kultury; 
pedagogika humanistyczna.  

1 

3. Pedagogiki współczesne oparte na założeniach doktrynalnych: pedagogika emancypacyjna.    1 

4. Pedagogika Nowego Wychowania: naturalizm (pajdocentryzm) J.J. Rousseau. 1 

5. Pedagogika Nowego Wychowania: progresywizm J. Deweya.  1 

6. Pedagogika Nowego Wychowania: pedagogika M. Montessori.  1 

7. Pedagogika Nowego Wychowania: Wolne szkoły Waldorfskie - Rudolfa Steinera; Celestyn 
Freinet.   

1 

8. Pedagogika Nowego Wychowania: Maria Grzegorzewska.  1 

9. Pedagogika serca Marii Łopatkowej. 1 

10. Krytyczny i refleksyjny  nurt wychowania jako alternatywa wobec wielorakości (wielości). 1 

Razem liczba godzin ćwiczeń 10 

Ogółem liczba godzin przedmiotu: 20 

V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Metody nauczania:  

1 wykład problemowy 

2  prezentacja multimedialna 

3  dyskusja 

4 prezentacja referatów 

5 analiza tekstów źródłowych 

Środki dydaktyczne:  

1 projektor multimedialny 

2  płyty CD 

3 teksty źródłowe 

4 materiały papiernicze i rysunkowe, rysunki i plansze 
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5 telewizor  i odtwarzacz CD, komputer 

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 

Literatura obowiązkowa (maks. 10 poz., literatura najnowsza): 

1. Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 2004. 

2. Kwieciński Z., Śliwerski B.(red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, Warszawa 2019. 

3. Śliwerski B., Pedagogika, Podstawy o wychowaniu, t. 1,  Gdańsk 2006. 

4. Śliwerski B. (red.), Pedagogika . Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji, t. 4, GWP , Gdańsk 2010. 

5. Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Impuls, Kraków 2015. 

6. Wołoszyn S., Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, t. III Księga I i II, Kielce 1998. 

7. Nowak  M., Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008.  

8. Siemieniecki B. (red.), Współczesne odniesienia edukacyjne do pedagogiki K. Sośnickiego, Toruń 2009.  

Literatura fakultatywna: 

1. Hicks S.R.C., Zrozumieć postmodernizm. Sceptycyzm i socjalizm od Rousseau do Foucaulta, tłum. P. Kostyło 
i K. Nowak, Bydgoszcz 2016. 

2. Jaworska - Witkowska M., Kwieciński Z. , Nurty pedagogii. Naukowe, dyskretne, odlotowe, Kraków 2011. 

3. Nawroczyński B., Oddech myśli. Archiwalia główne,  Kraków 2020. 

4. Schleicher A., Edukacja światowej klasy, Warszawa 2019. 

5. Schoenebeck H. V., Postpedagogika: Od antypedagogiki do amication, Kraków 2009. 

6. Tofler A., Trzecia fala, tłum.. E. Woydyłło,  Warszawa 1997. 

VII. OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ 

Forma aktywności studenta 
Liczba godz. 

przeznaczona  
na realizację 

Godziny zajęć z nauczycielem/ami (na Sali lub w bezpośrednich zajęciach Zoom) 20 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 10 

Praca w terenie, współpraca w zespole - 

Studiowanie literatury 20 

Przygotowanie prac pisemnych - 

Przygotowanie projektu / prezentacji, itp. 20 

Przygotowanie do egzaminu 20 

Analiza przypadku - 

Pozostałe 10 

 RAZEM 100 

Liczba punktów ECTS  dla przedmiotu 4 

VIII.SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
Dla wykładów 

 Frekwencja 

 Aktywność (udział w dyskusjach; zadawanie pytań; poruszanie problematyki mającej związek z omawianymi 
treściami itp.) 

 Egzamin 

 

 Frekwencja 

 Referat (w formie prezentacji) 
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 Aktywność na zajęciach 

 Ocena pracy indywidualnej - prezentacji i argumentacji w trakcie wypowiedzi 
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 

Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 
 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Dyscyplina Pedagogika 

Poziom studiów Studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 

I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot Teoria wychowania 

Semestr 2 Punkty ECTS:  5  

język przedmiotu polski Rok studiów:  1 Rok akademicki 2022/2023 

Formy dydaktyczne 
prowadzenia zajęć: 

Wykład (l. godz.) 15 forma zaliczenia:  Zaliczenie/Egzamin 

Ćwiczenia(l. godz.) 15 forma zaliczenia: Zaliczenie  

 Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu / osoby prowadzącej zajęcia 

 

II.  CELE KSZTAŁCENIA 

CK1 Zapoznanie studenta z wiedzą dotyczącą podstawowych pojęć funkcjonujących w ramach działalności 

wychowawczej i problematyki wychowania. 

CK2 Zapoznanie studenta z moralnymi aspektami działań wychowawczych.  

CK3 Doskonalenie umiejętności wychowawczych i wyboru własnej strategii wychowania intencjonalnego 

zgodnie z potrzebami dziecka, jego możliwościami rozwojowymi, jak i wyzwaniami i oczekiwaniami 

społecznymi.  

CK4 Uwrażliwienie studentów na dziecko i jego cechy osobowościowe , które warunkują efektywność 

wychowawczą. 

III.  EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA 

Kod EK opis 

 K_W07 
 ma wiedzę na temat człowieka w odniesieniu do wybranych obszarów działalności pedagogicznej 
oraz wiedzę o aspektach społecznych, psychologicznych i kulturowych tej działalności  

 K_W08 
 ma wiedzę na temat teorii wychowania, uczenia się i nauczania, procesów opiekuńczo-
wychowawczych oraz edukacyjnych, ich współczesnych uwarunkowań kulturowych i społecznych  

K_W09 
ma wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących; 
rozumie istotę funkcjonalności tych środowisk, norm i patologii 

UMIEJĘTNOŚCI 

Kod EK opis 

 K_U04 
 potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz 
samodzielnego projektowania strategii działań pedagogicznych  
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 K_U07 
 prawidłowo posługuje się zasadami, normami i regułami prawnymi, zawodowymi, organizacyjnymi i 
etycznymi w podejmowaniu działalności pedagogicznej; potrafi przewidzieć skutki konkretnych 
działań pedagogicznych  

K_U09 
potrafi integrować i zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w działaniach praktycznych; potrafi 
ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z 
różnymi sferami działalności pedagogicznej 

K_U12 
posiada umiejętność modelowania i wdrażania własnych rozwiązań konkretnych problemów 
edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, pomocowych 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod EK opis 

 K_K04 
 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę oraz umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii 
oraz pokrewnych dyscyplin naukowych  

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 

WYKŁADY (tematy/treści programowe  zajęć) Liczba godz. 

    

1. Wprowadzenie w istotę wychowania-status naukowy teorii wychowania 

2. Przedmiot, cele, zadania teorii wychowania Funkcje wychowania.  

3. Pojęcie wychowania w pedagogice w ujęciu różnych stanowisk. Cechy wychowania. 

4. Wychowanie w świetle teorii osobowości – uwarunkowania zachowań człowieka 

(natywizm, behawioryzm, humanizm, teorie psychospołeczne, psychodynamiczne).  

5. Pseudowychowanie i jego odmiany – błędy wychowawcze wychowawców i ich 

stratyfikacja (błędy ciepłe i zimne). 

6. Proces wychowania jako podstawowo struktura oddziaływań wychowawczych – 

stosunek wychowawczy na tle innych stosunków społ., klasy wpływów wych. 

7. Efektywność wychowania – różne ujęcia skutku wychowania (jednostkowe-

osobowościowe, instytucjonalne, makrospołeczne).  

2 

2 

2 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

Razem liczba godzin wykładów 15 

ĆWICZENIA Liczba godzin 

   

1.  Współczesne teorie i nurty wychowania: 
a)  liberalizm (J. Korczak,  A.S. Neill,), 
b)  modernizm i postmodernizm,  
2. Dziecko jako podmiot wychowania – dwupodmiotowe relacje (wychowawca jako 
podmiot wychowania; wychowanek jako podmiot wychowania). 
3. Wartości w wychowaniu – aksjologiczny system wychowania (określenie wartości wg 
różnych nauk, klasyfikacja wg różnych autorów). 
4. Wartości preferowane w wychowaniu – prymat wartości nad celami wychowania 
(wychowanie etyczne). 
5. Style wychowania i ich pedagogiczna wartość: 
a) demokratyczny 
b) autokratyczny 
c) liberalny (permisywny) 
6. Struktura metod wychowania jako wspomaganie rozwoju: 
a) nagradzanie 
b) karanie 
c) modelowanie (podawanie wzorów), 
d) perswazja 

2 
 
 
 

1 
 

2 
 

1 
 
 

2 
 
 

2 
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e) zadaniowa 
7. Metody oddziaływań grupowych: 
a) metoda organizowania działalności samorządowej 
b) metoda organizowania działalności zespołowej 
c) metoda współudziału uczniów w organizowaniu lekcji 
8. Techniki oddziaływań wychowawczych i ich istota: 
a) technika wymiany opinii 
b) techniki oparte na dramatyzacji 
c) techniki wzmocnienia pozytywnego i negatywnego 
d) techniki oddziaływań niewerbalnych 
e) techniki organizowania czasu wolnego 

 

 
 

2 
 
 
 

3 

Razem liczba godzin ćwiczeń 15 

Ogółem liczba godzin przedmiotu: 30 

V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Metody nauczania:  

1 wykład problemowy 

2 prezentacja multimedialna 

3 dyskusja 

4 prezentacja referatów 

5 wykonywanie zadań 

Środki dydaktyczne:  

1 podręczniki 

2 rzutnik multimedialny 

3 materiały papiernicze i rysunkowe 

4 telewizor i odtwarzacz CD 

5 komputer 

6 rysunki i plansze 

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 

Literatura obowiązkowa (maks. 10 poz., literatura najnowsza): 

1. Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika. Podręcznik akademicki, Warszawa 2019 

2. Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 2021  

3. Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008.  

4. Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z., Psychologia wychowawcza, T. II, Warszawa 2014.  

5. Kron F.W., Pedagogika. Kluczowe zagadnienia, przeł. E. Cieślik, GWP, Sopot 2012. 

6. Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2010.  

   

Literatura fakultatywna: 
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1. Gordon T., Wychowanie bez porażek, Warszawa 2014.  

2. Górniewicz J., Kategorie pedagogiczne, Olsztyn 2001.  

3. Kwieciński Z., Witkowski L. (red.), Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych 

pedagogiach, Warszawa 1993.  

4. Śliwerski B., Myśleć jak pedagog,, Sopot 2010. 

5. Tchorzewski A., Wychowanie w kontekście teoretycznym, Bydgoszcz 1993.   

VII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności studenta 
Liczba godz. 

przeznaczona  
na realizację 

Godziny zajęć z nauczycielem/ami (na Sali lub w bezpośrednich zajęciach Zoom) 30 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 10 

Praca w terenie, współpraca w zespole - 

Studiowanie literatury 20 

Przygotowanie prac pisemnych - 

Przygotowanie projektu / prezentacji, itp. 30  

Przygotowanie do egzaminu 20  

Analiza przypadku - 

Pozostałe  15 

 RAZEM 125 

Liczba punktów ECTS  dla przedmiotu 5 

VIII. SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
Dla wykładów 

 frekwencja 

 egzamin 

Dla ćwiczeń 

 frekwencja studenta na zajęciach 

 aktywność  

 referat w formie prezentacji 

 obserwacja (zaangażowanie w prezentowana problematykę – wyzwalanie dyskusji; zachowania 
prospołeczne i prawidłowe kontakty interpersonalne) 
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 
Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 
 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Poziom studiów studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 
I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot Dydaktyka ogólna z podstawami pedeutologii 

Semestr  2 Punkty ECTS:  4  

Język przedmiotu polski Rok studiów:  1 Rok akademicki 2022/2023 

Formy dydaktyczne prowadzenia 
zajęć 

Wykład  10  godzin w semestrze egzamin 

Ćwiczenia            15  godzin w semestrze zaliczenie 

 Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu / osoby prowadzącej 
zajęcia 

 

II.  CELE KSZTAŁCENIA 

CK1 Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu dydaktyki ogólnej jako nauki, teoriami 
kształcenia i samokształcenia oraz przykładami ich weryfikacji w praktyce edukacyjnej 

CK2 Przygotowanie studentów do projektowania zadań dydaktycznych  

CK3 Przygotowanie do planowania, realizacji w ewaluacji realizowanego procesu dydaktycznego  

III.  EFEKTY UCZENIA SIĘ 
WIEDZA 

Kod EK opis 

K_W08 
 

ma wiedzę na temat teorii wychowania, uczenia się i nauczania, procesów opiekuńczo-
wychowawczych oraz edukacyjnych, ich współczesnych uwarunkowań kulturowych i społecznych  

K_W15 
 

ma wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach i dobrych 
praktykach stosowanych w wybranych obszarach działalności pedagogicznej  

UMIEJĘTNOŚCI 

Kod E.K. opis 

K_U04 
potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz 
samodzielnego projektowania strategii działań pedagogicznych  

K_U05 
 

ma umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania różnych sytuacji 
edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań  

K_U08 
 

 prawidłowo posługuje się normami i regułami zawodowymi w działalności pedagogicznej, 
planując i realizując rozwiązania konkretnych zadań z zakresu edukacji, opieki, wychowania, 
pomocowej i terapeutycznej 

K_U09 
 

potrafi integrować i zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w działaniach praktycznych; 
potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań 
związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod E.K. opis 

K_K04 
potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę oraz umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii 
oraz pokrewnych dyscyplin naukowych  
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K_K07 
odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne, 
poprawnie rozstrzyga dylematy wynikające z roli pedagoga, przestrzega zasad etyki zawodowej   

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 
WYKŁADY (tematy/treści programowe  zajęć) Liczba godz. 

Dydaktyka ogólna jako nauka. Rys historyczny 1 

Funkcje, rodzaje programów kształcenia 0,5 

Obiekt i przedmiot badań, zadania, metodologia.  0,5 

Systemy dydaktyczne  1 

Wartości i cele kształcenia 1 

Treści kształcenia ogólnego 1 

Współczesne teorie kształcenia 1 

Nauczanie problemowe. Kształcenie wielostronne. Kształcenie zintegrowane. 1 

Stosowanie teorii dydaktycznych w praktyce. 1 

Nowoczesne tendencje w dydaktyce. Alternatywy edukacyjne 1 

Pedeutologia jako subdyscyplina pedagogiczna (kwalifikacje, kompetencje i cechy osobowe 
nauczyciela; rozwój zawodowy i doskonalenie nauczyciela; nauczyciel w warunkach zmian 
społecznych i edukacyjnych) 

1 

Razem liczba godzin wykładów 10 

ĆWICZENIA Liczba godzin 

Organizacja procesu kształcenia.  1 

Ogniwa procesu nauczania – uczenia się.  2 

Zasady nauczania. Formy organizacyjne nauczyciela.  2 

Środki dydaktyczne. Konspekt lekcji.  1 

Proces samokształcenia 1 

Metody nauczania i uczenia się.  2 

Pojęcie, funkcje, kryteria doboru, podział metod.  1 

Ocenianie zewnętrzne..  1 

Pomiar osiągnięć szkolnych. Funkcje, formy i metody sprawdzania wyników procesu 
kształcenia. 2 

Warunki efektywnej pracy nauczyciela i ucznia   2 

Razem liczba godzin ćwiczeń 15 

Ogółem liczba godzin przedmiotu: 25 

V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 
Metody nauczania:  

M1 Metody asymilacji wiedzy (dyskusja, pogadanka, prezentacja multimedialna/poster/portfolio),  

M2 
Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy (klasyczna metoda problemowa, burza 
mózgów).  

M3 Praca w zespołach  

Środki dydaktyczne:  

ŚD1 Prezentacja multimedialna  

ŚD2 Zestawienia, tabele, wykresy  

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 
Literatura obowiązkowa: 

1. Bereźnicki F., Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli., Kraków 2015. 

2. Hattie J., Widoczne uczenie się dla nauczycieli. Jak maksymalizować siłę oddziaływania na uczenie się. 
Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2015 
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3. Wójcik A. M., Podstawy dydaktyki dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela, Lublin 
2020 

4. Konarzewski K., Kruszewski K., Sztuka nauczania, T. I-II, Warszawa 2004. 

5. Kupisiewicz Cz., Dydaktyka ogólna, Warszawa 2000 

6. Kwiatkowska H., Pedeutologia, Warszawa 2008. 

7. Niemierko B., Kształcenie szkolne: podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa 2007 

8. Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 2003 

9. Szempruch J., Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne, Kraków 2013 

Literatura fakultatywna: 

1. Denek K., Ku dobrej edukacji, Toruń-Leszno 2005  

2. Kobyłecka E., Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych, Kraków 2005. 

3. Bereźnicki F., Denek K., Świrko-Pilipczuk J. , Procesy uczenia się i ich uwarunkowania, red. Szczecin 
2005  

4.  Kobyłecka E., (Nie)codzienność dydaktyczna i wychowawcza nauczyciela w szkole, red., Zielona Góra 
2017. 

VII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności studenta 
Średnia liczba 

godzin na 
realizację 

Godziny zajęć z nauczycielem/ami 25 

Czytanie literatury 20  

Przygotowanie pracy 20  

Przygotowanie do egzaminu 20  

Pozostałe 15  

              RAZEM 100 

Liczba punktów ECTS  dla przedmiotu 4 

VIII. SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
Dla wykładów 

 egzamin ustny 

Dla ćwiczeń 

 frekwencja 

 ocena oddanych i przesłanych prac 

 aktywność studenta (w tym aktywność niewymuszona)  

 ocena realizacji ćwiczeń 
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 
Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 
 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Dyscyplina  Pedagogika 

Poziom studiów studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 
I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot Pedagogika społeczna 

Semestr 3 Punkty ECTS:  4   

Język przedmiotu polski Rok studiów:  2  Rok akademicki 2022/2023 

Formy dydaktyczne i liczba 
godzin prowadzonych zajęć 

Wykład  (l. godz.)    10 forma zaliczenia: egzamin 

Ćwiczenia  (l. godz.)   10 forma zaliczenia: zaliczenie 

mię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu / osoby prowadzącej 
zajęcia 

 

II.  CELE KSZTAŁCENIA 

CK1 
Zapoznanie studentów z podstawami pedagogiki społecznej, jej genezą, głównymi nurtami 
myślenia, podstawowymi kategoriami dyscypliny , wybranymi polami aktywności pedagoga 
społecznego oraz społeczno-pedagogicznym punktem widzenia na procesy w nich zachodzące 

CK2 
Wyksztalcenie umiejętności i kompetencji do rozumienia procesów zachodzących w otoczeniu i 
środowisku życia człowieka oraz antycypowania zagrożeń i podejmowania aktywności 
naprawczej. 

III.  EFEKTY KSZTAŁCENIA 
WIEDZA 

Kod EK opis 

K_W03 
ma wiedzę o rodzajach, celach, organizacji i funkcjonowaniu struktur instytucji realizujących 
działalność edukacyjną, wychowawczą, opiekuńczą i pomocową 

K_W05 
ma wiedzę na temat wybranych z punktu widzenia procesów pedagogicznych,  instytucji życia 
społecznego 

K_W06 
ma wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach w kontekście 
działań pedagogicznych  

K_W07 
ma wiedzę na temat człowieka w odniesieniu do wybranych obszarów działalności 
pedagogicznej  

UMIEJĘTNOŚCI 

Kod EK opis 

K_U01 
potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne w powiązaniu z różnymi 
obszarami działalności pedagogicznej  

K_U02 
potrafi wykorzystać  wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki społecznej do opisu  
i analizowania procesów i zjawisk społecznych  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod EK opis 
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 K_K03 
 docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi  
w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań 
pedagogicznych 

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 
WYKŁADY (tematy/treści programowe  zajęć) Liczba godz. 

Środowisko społeczno-kulturowe. Istota i zmienność znaczących  2 

Makrogrupy społeczne – źródło kształtowania osobowości społecznej i podstawowej 2 

Podmioty społecznego oddziaływania w środowiskach lokalnych  i ponadlokalnych 2 

Środowiska społeczno–kulturalne jako     środowiska wychowawcze 2 

Kultura codzienności jako czynnik orientacji życiowych człowieka 2 

Razem liczba godzin wykładów 10 

ĆWICZENIA Liczba godzin 

Aktywizacja społeczna osób starszych (wzorce skandynawskie i edukacyjne) 2 

Aktywność edukacyjna osób dorosłych 2 

Tolerencja - aspekty. Przygotowanie do zachowań tolerancyjnych 4 

Bezrobocie - edukacyjne sposoby przeciwdziałania 2 

Razem liczba godzin ćwiczeń 10 

Ogółem liczba godzin przedmiotu: 20 

V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 
Metody nauczania:  

1 Wykład 

2 Praca w grupach 

3 Metoda projektów 

4 Symulacja 

5 Budowanie elementów procedury badawczej 

Środki dydaktyczne:  

1 Projektor multimedialny 

2 Tablet graficzny 

3 prezentacje 

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 
Literatura obowiązkowa (maks. 10 pozycji, literatura najnowsza) 

1. Ferenz K., Konteksty edukacji kulturowej, społeczne interesy i indywidualne wybory. Zielona Góra 
2003, rozdział I i II 

2. Ferenz K., Kształtowanie tożsamości narodowej i obywatelskiej (w:) Dziedziny wychowania  
w klasach początkowych. Red: Marzenna Magda-Adamowicz, Ewa Kobyłecka, Toruń 2016 

3. Ferenz K., Przestrzenie współczesnej edukacji obywatelskiej (w:) Współczesne przestrzenie 
edukacji, Red: w. Żłobicki, impuls Kraków 2013, s. 77-80 

4. Nikiforowicz J., Typy tożsamości człowieka w społeczeństwie zróżnicowanym kulturowo.. 
Chowanna Tom 1/2003, s. 50-66 

5. Olszewska-Dyoniziak B., Zarys antropologii kultury, cz. 2. Kraków 1996 

6. Ferenz K., Olimpiady Specjalne jako przykład tolerancji i akceptacji [w:] Tolerancja jako wartość w 
kulturze współczesnej, (red.)  K. Ferenz, W. Ratajek , Wrocław 2020 

7. Szymański M.J., Kim jestem? Tożsamość jako zadanie w czasach gwałtownej zmiany społecznej. 
Lubelski rocznik pedagogiczny t. XXXV, z. 1 – 2016 

Literatura fakultatywna: 

1. Hall E., Poza kulturą. Warszawa 2001 
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VII. OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ  

Forma aktywności studenta 
Średnia 

liczba godzin 
na realizację 

Godziny zajęć z nauczycielem/ami (wykład + ćwiczenia) 20 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym   20 

Praca w terenie, współpraca w zespole   

Studiowanie literatury 20 

Przygotowanie prac pisemnych 10 

Przygotowanie projektu / prezentacji, itp. 10 

Przygotowanie do egzaminu 20 

Analiza przypadku 10 

Pozostałe - 

              RAZEM 100 

Liczba punktów ECTS  dla przedmiotu 4 

VIII. SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
Dla wykładów 

 egzamin ustny 

Dla ćwiczeń 

 

 frekwencja 

 ocena przesłanych prac 

 aktywność studenta (w tym aktywność niewymuszona)  

 realizacja ćwiczeń na zajęciach (np. przygotowanie prezentacji).  
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 
Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 
 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Dyscyplina  Pedagogika 

Poziom studiów studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 
I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot Technologia informacyjna  

Semestr 1 Punkty ECTS:  3   

Język przedmiotu polski Rok studiów:  1  Rok akademicki 2022/2023 

Formy dydaktyczne i liczba 
godzin prowadzonych zajęć 

Wykład  (l. godz.)    10 forma zaliczenia: zaliczenie  

Ćwiczenia  (l. godz.)   10 forma zaliczenia:  ocena 

 Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu / osoby prowadzącej 
zajęcia 

 

II.  CELE KSZTAŁCENIA 
CK1 Zdobycie wiedzy z podstaw technik informatycznych oraz usługach w sieciowych systemach 

informacyjnych 
CK2 Kształtowanie umiejętności przetwarzania tekstów. 

CK3 Kształtowanie umiejętności pracy z arkuszami kalkulacyjnymi. 

CK4 Zapoznanie studenta z podstawami tworzenia formuł matematycznych i logicznych w arkuszu 
kalkulacyjnym 

CK5 Kształtowanie umiejętności przygotowania prezentacji w grafice menedżerskiej. 

CK6 Rozwijanie umiejętności pracy w grupach nad zadanym problemem 

CK7 Rozwijanie umiejętności prezentowania wybranego tematu przy użyciu cyfrowych metod 
przetwarzania informacji 

CK8 Zapoznanie studenta z zagrożeniami, związanymi z pracą w internecie. 

CK9 Zapoznanie studenta z technikami efektywnego wyszukiwanie informacji 

III.  EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA 

Kod EK opis 

K_W16 
posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie technologii informatycznych i 
informacyjnych (ICT) w pracy pedagoga 

UMIEJĘTNOŚCI 

Kod E.K. opis 

K_U04 
potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz 
samodzielnego projektowania strategii działań pedagogicznych 

K_U17 
potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z 
różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod E.K. opis 
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K_ K02 

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując różne role; umie przyjmować i wyznaczać 

zadania, jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach 

realizujących projekty w różnych obszarach działalności pedagogicznej 

WYKŁADY (tematy/treści programowe  zajęć) Liczba godz. 

Ogólne informacje na temat funkcjonowania systemów operacyjnych 1 

Wielozadaniowość i wielowątkowość 1 

Zasady tworzenia folderów i plików w systemach operacyjnych 0,5 

Wykorzystywanie mechanizmów OLE 0,5 

Pakiet Office - wstęp do Word 1 

Pakiet Office - wstęp do Excel 2 

Pakiet Office - wstęp do PowerPoint 1 

Internet jako globalna sieć komputerowa 1 

Wyszukiwanie informacji 0,5 

Zagrożenia płynące z użytkowania globalnego internetu 1 

Anonimowość w internecie - Internet Protocol 0,5 

Razem liczba godzin wykładów 10 

ĆWICZENIA Liczba godzin 

Praca z platformą e-learningową 1 

Nazewnictwo plików i folderów w systemach operacyjnych 1 

Podstawowe narzędzia obsługi z wykorzystaniem technik OLE 1 

Pakiet Office - praca z edytorem tekstu 2 

Pakiet Office - praca z arkuszem kalkulacyjnym 3 

Pakiet Office - praca z MS PowerPoint 1 

Wyszukiwanie informacji 1 

Razem liczba godzin ćwiczeń 10 

Ogółem liczba godzin przedmiotu: 20 

V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Metody nauczania:  

1 wykład informacyjny 

2 opisy przypadków 

3 prelekcja 

4 dyskusja dydaktyczna 

5 ćwiczenia przedmiotowe 

Środki dydaktyczne:  

1 komputery (sala komputerowa Uczelni) 

2 tablica 

3 prezentacje i materiały własne zamieszczane na platformie e-learningowej 

4 konspekty do zajęć 

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 

Literatura obowiązkowa (maks. 10 pozycji, literatura najnowsza) 

1. Opracowania własne, dedykowane do każdych zajęć 

2. Wrotek W., Informatyka Europejczyka. Technologia Informacyjna, Warszawa 2012 

3. Siemienicki B., Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna. Poznań 2008  
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4. Adamkiewicz J., Nowe technologie informacyjne w edukacji. Niekoniecznie cyfrowa demencja, 
Poznań 2015 

5. Jaronicki A , ABC MS Office.. 2013  

VII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności studenta 
Średnia liczba 

godzin na 
realizację 

Godziny zajęć z nauczycielem/ami (wykład + ćwiczenia) 20 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym   10 

Praca w terenie, współpraca w zespole  10 

Studiowanie literatury  5 

Przygotowanie prac pisemnych  5 

Przygotowanie projektu / prezentacji, itp.  25 

Przygotowanie do egzaminu  - 

Analiza przypadku  - 

Pozostałe  - 

              RAZEM 75 

Liczba punktów ECTS  dla przedmiotu 3 

 

VIII. METODY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Dla wykładów 

 frekwencja 

 aktywność 
 

Dla ćwiczeń 

 

 aktywne uczestnictwo i jakości współpracy w pracy grupowej 

 frekwencja  

 ocena stopnia poprawności wykonywania zadań 

 obserwacja postępów studenta w posługiwaniu się oprogramowaniem  
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 
Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 
 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Dyscyplina  Pedagogika 

Poziom studiów studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 
I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot Metodologia badań społecznych 

Semestr 2 Punkty ECTS:  5   

Język przedmiotu polski Rok studiów:  1  Rok akademicki 2022/2023 

Formy dydaktyczne i liczba 
godzin prowadzonych zajęć 

Wykład  (l. godz.)    10 forma zaliczenia: 
Zaliczenie/egzamin  

Ćwiczenia  (l. godz.)   10 forma zaliczenia: 

 Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu / osoby prowadzącej 
zajęcia 

 

II.  CELE KSZTAŁCENIA 
CK1. Zapoznanie studenta z istotą metodologii jako nauki oraz jej funkcjami w opisie i wyjaśnianiu 

zjawisk społecznych  
CK2. Zapoznanie studenta z zagadnieniami dotyczącymi poszczególnych etapów procesu 

badawczego  
CK3. Zapoznanie studenta z problematyką klasycznych nieprawidłowości podważających rzetelność i 

wiarygodność pozyskiwanych rezultatów badań 

III.  EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA 

Kod EK opis 

K_W04 

Ma pogłębiona i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej  
i metodologicznej pedagogiki (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody 
badań stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych; zna mapę stanowisk i 
podejść metodologicznych; rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań 
w pedagogice 

UMIEJĘTNOŚCI 

Kod E.K. opis 

K_U04 

Potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada 
umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy 
dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, 
korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych 

K_U06 

Posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań 
pedagogicznych, formułuje problemy badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje 
wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej 
subdyscypliny pedagogiki 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod E.K. opis 
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K_K04 
Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, 
odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu  
i realizowaniu działań pedagogicznych. 

K_K05 

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 

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 

WYKŁADY (tematy/treści programowe  zajęć) Liczba godz. 

1.Elementy poznania naukowego 2 

2. Etapy procesy badawczego 2 

3.Badania ilościowe, jakościowe i mieszane 2 

4. Metody badań społecznych- ilościowych i jakościowych 2 

5. Etyczne aspekty prowadzenia badań naukowych 2 

Razem liczba godzin wykładów 10 

ĆWICZENIA Liczba godzin 

1.Wybór problematyki badawczej, przedmiot badań a problematyka badań, 
określenie problemu badawczego, pytanie a problem badawczy, temat badań a tytuł 
pracy 

2 

2. Rodzaje problemów badawczych oraz wskaźników  2 

3. Hipotezy – określenie, rodzaje, warunki poprawnego formułowania 2 

4. Metoda, technika, narzędzie, techniki zbierania danych ilościowych i jakościowych 
oraz ich dokładna charakterystyka 

2 

5. Reguły poprawnego konstruowania narzędzia 1 

6. Organizacja i przebieg badań – wymiar etyczny i praktyczny 1 

Razem liczba godzin ćwiczeń 10 

Ogółem liczba godzin przedmiotu: 20 

V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Metody nauczania:  

1 wykład problemowy 

2 wykład informacyjny 

Środki dydaktyczne:  

1 komputer 

2 prezentacje 

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 

Literatura obowiązkowa (maks. 10 pozycji, literatura najnowsza) 

1. Babbie E. Badania społeczne w praktyce. Warszawa 2003. 

2. Becker H. S., Warsztat pisarski badacza, Warszawa 2013. 

3. Brzeziński J. Metodologia badań psychologicznych. Warszawa 2004 

4. Eco U., Jak napisać pracę dyplomową Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007. 

5. Gębski B. Wprowadzenie do metodologii badań społecznych: problemy konstruowania modeli 
jakościowych badanych zjawisk. Warszawa 2008. 

6. Łobocki M. Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków 2009. 

7. Maszke A. W., Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, Rzeszów 2004. 

8. Nowak S. Metodologia badań społecznych. Warszawa 2008. 

9. Pilch T. Zasady badań pedagogicznych. Warszawa 2001 
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Literatura fakultatywna: 

1. Ogryzko-Wiewiórowski H. Wprowadzenie do metod badawczych w socjologii. Lublin 1986 

2. Rubacha K. Metodologia badań nad edukacją. Warszawa 2008 

3. Sztumski J. Wstęp do metod i technik badań społecznych. Katowice 1995. 

VII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności studenta 
Średnia 

liczba godzin 
na realizację 

Godziny zajęć z nauczycielem/ami (wykład + ćwiczenia) 20 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym   10 

Praca w terenie, współpraca w zespole  30 

Studiowanie literatury 60 

Przygotowanie prac pisemnych - 

Przygotowanie projektu / prezentacji, itp. - 

Przygotowanie do egzaminu 30 

Analiza przypadku - 

Pozostałe - 

              RAZEM 150 

Liczba punktów ECTS  dla przedmiotu 5 

 

VIII. METODY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
Dla wykładów 

 Egzamin pisemny 
 

Dla ćwiczeń 

 Praca pisemna grupowa 

 Obecność na zajęciach 
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 

Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 
 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Dyscyplina Pedagogika 

Poziom studiów Studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 

I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot Technika pisania pracy naukowej 

Semestr 3 Punkty ECTS:  3  

język przedmiotu polski Rok studiów:  2 Rok akademicki 2022/2023 

Formy dydaktyczne 
prowadzenia zajęć: 

Wykład (l. godz.)                       - forma zaliczenia:  - 

Ćwiczenia (l. godz.)                       20 forma zaliczenia: ocena 

 Imię i nazwisko 
koordynatora przedmiotu / 
osoby prowadzącej zajęcia 

 

II.  CELE KSZTAŁCENIA 
CK1. Zapoznanie studenta z zasadami pisania pracy naukowej. 
CK2. Zapoznanie studenta z zasadami prawidłowej edycji tekstu dla potrzeb pisania prac naukowych. 
CK3. Zapoznanie studenta ze sposobami tworzenia prawidłowej struktury pracy naukowej i opracowywania 

jej elementów technicznych. 
CK4. Nabycie przez studentów umiejętności wyszukiwania i korzystania ze źródeł niezbędnych do pisania 

pracy naukowej. 
CK5. Nabycie przez studenta umiejętności uporządkowanego i systematycznego opracowywania materiału 

składającego się na prace naukową.   

III.  EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA 

Kod EK opis 

K_W14 
ma wiedzę o metodologii badań pedagogicznych (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie  
i metody badań stosowanych w naukach społecznych)  

K_W16 
posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie technologii informatycznych i informacyjnych 
(ICT) w pracy pedagoga  

UMIEJĘTNOŚCI 

Kod EK opis 

K_ U09 
potrafi integrować i zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w działaniach praktycznych; potrafi 

ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych  
z różnymi sferami działalności pedagogicznej 

K_ U15 
potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania, 

potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonywania zadań w zakresie 
działalności pedagogicznej 

K_ U17 
potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając  

z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
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Kod EK opis 

K_ K04 
potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę oraz umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii 
oraz pokrewnych dyscyplin naukowych  

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 

WYKŁADY (tematy/treści programowe  zajęć) Liczba godzin 

n.d n.d. 

Razem liczba godzin wykładów  

ĆWICZENIA Liczba godzin 

Struktura pracy naukowej, zasady  ogólne, założenia wstępne 1 

Różne edytory tekstu (Word, LibraOffice, etc.) – funkcjonalność, dobór oprogramowania, 
przygotowania warsztatu pracy, opracowanie pulpitu narządzi edytorskich  

2 

Edycja tekstu: czcionki, interlinie, marginesy, akapity, odstępy, numeracja stron, itd. 1 

Praca ze stylami - ćwiczenia 4 

Wstawianie tabel i wykresów, edycja, wstawianie podpisów i numeracji, nadawanie stylów - 
ćwiczenia 

2 

Wstawianie obrazów, edycja, zmniejszanie, wstawianie podpisów, edycja tekstu wokół 
obrazów - ćwiczenia 

1 

Sporządzanie automatycznych spisów treści, spisów tabel i wykresów, spisu ilustracji - 
ćwiczenia 

3 

Zapisywanie, archiwizowanie, przesyłanie, sporządzanie ankiet online – przygotowywanie, 
udostępnianie, zbieranie i opracowywanie wyników 

2 

Wyszukiwanie i korzystanie ze źródeł dostępnych online, korzystanie z wolnych zasobów 
edukacyjnych, elementy prawa autorskiego w odniesieniu do zasobów w sieci, zasady Creative 
Commons 

2 

Praca w trybie korekty - ćwiczenia 2 

Razem liczba godzin ćwiczeń 20 

Ogółem liczba godzin przedmiotu: 20 

V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Metody nauczania:  

1 Prezentacja 

2 Praca na współdzielonym pulpicie wirtualnym 

3 Praca na własnych dokumentach studentów  

4 Praca na próbkach dokumentów 

Środki dydaktyczne:  

1 Komputer 

2 Platforma online Moodle 

3 Projektor 

4 Narzędzia pracy zdalnej – Zoom, Mentimeter, TeamViewer, itp. 

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 

Literatura obowiązkowa (maks. 10 poz., literatura najnowsza): 

1. Grzybowski P., Pisanie prac i sztuka ich prezentacji, Kraków 2013 

2. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Warszawa 2020 

3. Zieliński J., Metodologia pracy naukowej, Warszawa 2019 

4. Siuda P., Wasylczyk P., Publikacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko, 
Warszawa 2018 
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Literatura fakultatywna: 

1. Poradniki: https://www.youtube.com/watch?v=EJcyg7D_Kco 

2. Poradniki: https://www.youtube.com/watch?v=qXlWt5xy3gA 

3. Poradniki: https://www.youtube.com/c/AkademiaBelfra 

VII. OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ 

Forma aktywności studenta 
Liczba godz. 

przeznaczona  
na realizację 

Godziny zajęć z nauczycielem/ami (na Sali lub w bezpośrednich zajęciach Zoom) 20 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 10 

Praca w terenie, współpraca w zespole 5 

Studiowanie literatury - 

Przygotowanie prac pisemnych 30 

Przygotowanie projektu / prezentacji, itp. 10 

Przygotowanie do egzaminu - 

Analiza przypadku - 

Pozostałe - 

 RAZEM 75 

Liczba punktów ECTS  dla przedmiotu 3 

VIII. SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
Dla wykładów 

n.d. 

Dla ćwiczeń 

 Frekwencja 

 Weryfikacja nadesłanych prac kontrolnych (edycje tekstu) 

 Ocena postępu pracy w trakcie zajęć (realizacja zadań cząstkowych) 

 Jakość i terminowość wykonania zadań zleconych online (patforma Moodle, Mentimeter, Survio, etc.) 
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 

Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 
 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Dyscyplina Pedagogika 

Poziom studiów studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 

I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot Warsztat praktyka badacza 

Semestr 3 Punkty ECTS:  2  

język przedmiotu polski Rok studiów:  2 Rok akademicki 2022/2023 

Formy dydaktyczne 
prowadzenia zajęć: 

Wykład (l. godz.)                       - forma zaliczenia:  - 

Ćwiczenia (l. godz.)                       15 forma zaliczenia: ocena 

 Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu / osoby prowadzącej 
zajęcia 

 

II.  CELE KSZTAŁCENIA 

CK1. Zapoznanie studenta z poszczególnymi etapami pisania pracy licencjackiej 
CK2. Doskonalenie umiejętności w dostrzeganiu różnic w podejściach badawczych dotyczących poszczególnych 

problemów badawczych 
CK3.Doskonalenie umiejętności w doborze właściwej do tematu pracy literatury i umiejętności poprawnego 

zapisu bibliograficznego 
CK4. Nabycie kompetencji do przyjęcia etycznej postawy wobec osób badanych i przedmiotu badań 
 

III.  EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA 

Kod EK opis 

K_W01 
ma wiedzę o przedmiotowym i metodologicznym charakterze pedagogiki, jej miejscu w systemie nauk 
i relacjach do innych dyscyplin naukowych 

K_W02 
zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice oraz sposoby jej zastosowania  
w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych 

K_W10 
ma wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, 
uwzględniającą etapy rozwojowe jednostki oraz specjalne potrzeby edukacyjne uczniów i 
wychowanków z zaburzeniami rozwojowymi  

K_W14 
 ma wiedzę o metodologii badań pedagogicznych (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie  
i metody badań stosowanych w naukach społecznych) 

UMIEJĘTNOŚCI 

Kod EK opis 

K_U01 
 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne w powiązaniu z różnymi obszarami 
działalności pedagogicznej 



str. 41 

 

K_U06 
 posiada umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje 
problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i narzędzia badawcze; opracowuje, 
prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski w obrębie pedagogiki 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod EK opis 

K_ K01 
 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dokształcania zawodowego 
i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza 
kierunki własnego rozwoju i kształcenia 

K_ K06  jest świadomy istnienia etycznego wymiaru badań diagnostycznych w dziedzinie pedagogiki 

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 

WYKŁADY (tematy/treści programowe  zajęć) Liczba godz. 

n.d. n.d. 

Razem liczba godzin wykładów 0 

ĆWICZENIA Liczba godzin 

    
1. Konspekt pracy licencjackiej – omawianie poszczególnych elementów.  
2. Scenariusze lekcji 
3. Obszar zainteresowań badawczych w pedagogice 
4. Etyka w prowadzeniu badań 
5. Rodzaje prac badawczych 
6. Dobór literatury, konstrukcja przypisów i zapisu bibliograficznego 
7. Wywiad i ankieta. Kryteria poprawności. 
8. Wartość poznawcza dokumentów, obserwacja i jej narzędzia   

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 

Razem liczba godzin ćwiczeń 15 

Ogółem liczba godzin przedmiotu: 15 

V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Metody nauczania:  

1 mini wykład  

2 analiza tekstów źródłowych  

3 ćwiczenia warsztatowe  

Środki dydaktyczne:  

1 projektor multimedialny  

2 tablica  

3 komputer  

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 

Literatura obowiązkowa (maks. 10 poz., literatura najnowsza): 

1. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe,  Warszawa 2001 
2. Krajewski M., O metodologii nauk I zasadach pisarstwa naukowego, Płock 2020 
3. Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków, 2010  
4. Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa, 2016  
5. Maszke A. W., Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, Rzeszów, 2004  
6. Muszyński H., Metodologiczne Vademecum badacza pedagoga, Poznań 2018 

Literatura fakultatywna: 
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1. Maciejewska M., Współczesne badania pedagogiczne – tworzenie wiedzy potrzebnej praktyce, 2017 
2. Palka S., Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, Kraków, 1998  
3. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa, 2010   
4. Hajduk Z., Ogólna metodologia nauk, Lublin, 2005 

VII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności studenta 
Liczba godz. 

przeznaczona  
na realizację 

Godziny zajęć z nauczycielem/ami (na Sali lub w bezpośrednich zajęciach Zoom) 15 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 5  

Praca w terenie, współpraca w zespole 5 

Studiowanie literatury 15 

Przygotowanie prac pisemnych 5 

Przygotowanie projektu / prezentacji, itp.  0 

Przygotowanie do egzaminu  0 

Analiza przypadku 5 

Pozostałe   

 RAZEM 50 

Liczba punktów ECTS  dla przedmiotu 2 

 

VIII. SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
Dla wykładów 

n.d. 

Dla ćwiczeń 

 aktywność 

 frekwencja 

 praca zaliczeniowa 

 obserwacja pracy studenta podczas zajęć 

 ocena wypowiedzi studenta na zadany temat 
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 
Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 
 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Dyscyplina  Pedagogika 

Poziom studiów studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 
I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot Biomedyczne podstawy rozwoju  

Semestr 1 Punkty ECTS:  2   

Język przedmiotu polski Rok studiów:  1  Rok akademicki 2022/2023 

Formy dydaktyczne i liczba godzin 
prowadzonych zajęć 

Wykład  (l. godz.)    10 
forma 

zaliczenia: 
 egzamin 

Ćwiczenia  (l. 
godz.)   

5 
forma 

zaliczenia: 
 ocena 

 Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu / osoby prowadzącej zajęcia  

II.  CELE KSZTAŁCENIA 

CK1 
Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy studentom odnoszącej się do teorii i praw naukowych 
wyjaśniających mechanizmy rozwoju osobniczego (fizycznego, psychicznego i społecznego) 
człowieka ze wszystkimi jego uwarunkowaniami edukacyjnymi. 

CK2 
Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu ontogenezy człowieka - rozwoju osobniczego -  
od okresu przedszkolnego do starości. 

III.  EFEKTY KSZTAŁCENIA 

WIEDZA 

Kod EK opis 

K_W07 
ma wiedzę na temat człowieka w odniesieniu do wybranych obszarów działalności 
pedagogicznej oraz wiedzę o aspektach społecznych, psychologicznych i kulturowych tej 
działalności 

K_W11 
ma wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i 
pomocowej oraz o specyfice funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości i 
nieprawidłowości rozwojowych 

UMIEJĘTNOŚCI 

Kod E.K. opis 

K_U03 
potrafi analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów edukacyjnych i zjawisk 
społecznych specyficznych dla różnych obszarów działalności pedagogicznej 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod E.K. opis 

K_K04 
potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz 
samodzielnego projektowania strategii działań pedagogicznych 

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 

WYKŁADY (tematy/treści programowe  zajęć) Liczba godz. 

Podstawowe zasady rozwoju człowieka 2 
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Rozwój ontogenetyczny człowieka. Etapy rozwoju fizycznego człowieka, uwarunkowania i 
ich wzajemny związek. 2 

Czynniki wpływające na rozwój osobniczy człowieka - genetyczne, paragenetyczne matki 
oraz czynniki środowiskowe 2 

Rozwój psychiczny oraz motoryczny człowieka 1 

Podstawowe aspekty rozwoju biologicznego człowieka. Normy rozwojowe. Metody 
pomiaru rozwoju osobniczego. 1 

Istota zdrowia i choroby. Problemy zdrowotne ludzi w różnym wieku. Profilaktyczna opieka 
zdrowotna nad uczniami. 1 

Podstawowe potrzeby człowieka. Piramida potrzeb wg. Maslowa. Styl życia a stan zdrowia. 
Wpływ odżywiania i regeneracji na rozwój psychofizyczny i edukacyjny 1 

Razem liczba godzin wykładów 10 

ĆWICZENIA Liczba godzin 

Przejawy rozwoju fizycznego, psychicznego oraz motorycznego w edukacji przedszkolnej i 
szkolnej dziecka. 2 

Istota zdrowia i choroby. Problemy zdrowotne ludzi w różnym wieku. Profilaktyczna 
opieka zdrowotna 1 

 Normy rozwojowe. Metody pomiaru rozwoju osobniczego. Trendy sekularne. Zjawisko 
akceleracji rozwoju, trendy sekularne, okresy krytyczne w rozwoju 2 

Razem liczba godzin ćwiczeń 5 

Ogółem liczba godzin przedmiotu: 15 

V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Metody nauczania:  

1 wykład 

2 praca w grupach 

3 projekcja 

4 dyskusja dydaktyczna 

5 metoda projektów 

Środki dydaktyczne:  

1 projektor multimedialny 

2 komputer 

3 tablet graficzny 

4 karty pracy 

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 

Literatura obowiązkowa (maks. 10 pozycji, literatura najnowsza) 

1. Doleżych B., Łaszczyca P. (red.), Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej, 
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008. 

2. Woynarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., Woynarowska M., Biomedyczne podstawy rozwoju i 
edukacji, Warszawa 2021 

3. Jaczewski A. (red.), Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wydawnictwo 
Akademickie „Żak”, Warszawa 2005. 

4. Jopkiewicz A., Suliga E., Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wydawnictwo Instytutu 
Technologii Eksploatacji, Radom 2005  

5. Woynarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., Komosińska K., Biomedyczne podstawy kształcenia i 
wychowania, Warszawa  2012. 

6. Wolański N., Rozwój biologiczny człowieka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2012. 

Literatura fakultatywna: 
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1. Malinowski A., Auksologia. Rozwój osobniczy człowieka w ujęciu biomedycznym, Zielona Góra 2004. 

2. Wolański N., Ekologia człowieka. Wrażliwość na czynniki środowiska i biologiczne zmiany 
przystosowawcze, t.1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012 

3. Wolański N., Ekologia człowieka. Ewolucja i dostosowanie biokulturowe, t.2, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2012. 

VII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności studenta 
Liczba godz. 

przeznaczona  
na realizację 

Godziny zajęć z nauczycielem/ami (na Sali lub w bezpośrednich zajęciach Zoom) 15 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 5 

Praca w terenie, współpraca w zespole 5 

Studiowanie literatury 10 

Przygotowanie prac pisemnych 5 

Przygotowanie projektu / prezentacji, itp. -  

Przygotowanie do egzaminu 10  

Analiza przypadku - 

Pozostałe - 

 RAZEM 50 

Liczba punktów ECTS  dla przedmiotu 2 

VIII. SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Dla wykładów 

 frekwencja 

 egzamin ustny 

Dla ćwiczeń 

 frekwencja 

 ocena przesłanych prac 

 aktywność studenta (w tym aktywność niewymuszona) 

 realizacja ćwiczeń 
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 
 

Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 
 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Dyscyplina Pedagogika 

Poziom studiów Studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU  

I.  INFORMACJE OGÓLNE  

Przedmiot Komunikacja interpersonalna 

Semestr 2 Punkty ECTS: 2  

język przedmiotu polski Rok studiów: 1 Rok akademicki 2022/2023 

Formy dydaktyczne 
prowadzenia zajęć: 

Wykład (l. godz.)                       x forma zaliczenia: - 

Ćwiczenia (l. godz.)                       10 forma zaliczenia: Zaliczenie z oceną 

 Imię i nazwisko koordynatora / 
osoby prowadzącej zajęcia 

 

II.  CELE KSZTAŁCENIA  

CK1. Zapoznanie ze specyfiką komunikacji międzyosobowej 
CK2. Zapoznanie  z istotą komunikacji interpersonalnej 
CK3. Zapoznanie  z podstawowymi sposobami porozumiewania się ludzi 
CK.4 Doskonalenie umiejętności nawiązywania komunikacji  interpersonalnej   
CK5. Doskonalenie  podtrzymywania komunikacji z innymi 
CK6. Doskonalenie efektywnego porozumiewania się  w relacjach międzyosobowych   
CK7. Nabycie/utrwalenie pozytywnego nastawienia na pogłębianie wiedzy i  doskonalenie umiejętności  

skutecznej  komunikacji z innymi    
CK8. Nabycie/utrwalenie poczucia odpowiedzialności za własne przygotowanie do skutecznego 

porozumiewania się w relacjach międzyosobowych 

 

III.  EFEKTY UCZENIA SIĘ  

WIEDZA  

Kod EK opis  

K_W06 
ma wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach w kontekście działań 
pedagogicznych 

 

K_W07 
ma wiedzę na temat człowieka w odniesieniu do wybranych obszarów działalności pedagogicznej 
oraz wiedzę o aspektach społecznych, psychologicznych i kulturowych tej działalności 

 

K_W11 
ma wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i 
pomocowej oraz o specyfice funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości i 
nieprawidłowości rozwojowych 

 

UMIEJĘTNOŚCI  

Kod EK opis  
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K_U16 

posiada rozwinięte kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi porozumiewać się 

z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej, dialogowo 

rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w grupie, zespole 

wychowawczym 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

Kod EK opis  

 K_K02 
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując różne role; umie przyjmować i wyznaczać 
zadania, jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach 
realizujących projekty w różnych obszarach działalności pedagogicznej 

 

 K_K05 
ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych w 
stosunku do dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

 

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ  

WYKŁADY (tematy/treści programowe  zajęć) 

n.d. 

ĆWICZENIA 

1. Komunikacja międzyosobowa – progi i bariery skutecznego porozumiewania się, funkcje 
komunikacji interpersonalnej.  Cztery płaszczyzny wypowiedzi mówiącego. (2h) 

2 

2. Czynniki wpływu poprzez zachowania komunikujące autorytet,  zachowania komunikujące 
władzę. (2h) 

2 

3. Koło komunikacji. Sztuka słuchania. Zachowania ułatwiające/utrudniajace słuchanie, kontakt z 
rozmówcą. Pseudosłuchanie, słuchanie uważne/właściwe, „prawdziwe”. Słuchanie „czworgiem 
uszu”. (2h) 

2 

4. Aktywne słuchanie podstawą prawidłowej komunikacji werbalnej.  Techniki aktywnego słuchania. 
(2h) 

2 

5. Asertywność w komunikacji międzyosobowej.  Prawa ogólne i szczególne w relacjach 

międzyosobowych.  Techniki zachowań asertywnych. Komunikat „ty,”  komunikat „ja”, 

rywalizacja/współdziałanie,   asertywny styl w komunikacji interpersonalnej. (2h) 
2 

Razem liczba godzin ćwiczeń:  10 

Ogółem liczba godzin przedmiotu: 10 

V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE  

Metody nauczania:  

1 prezentacja  

2  burza mózgów    

3 praca w parach/małych grupach  

4 dyskusja  

Środki dydaktyczne:  

1  projektor multimedialny  

2  materiały papiernicze i rysunkowe  

3  plansze i rysunki studentów opracowywane w toku zajęć  

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU  

Literatura obowiązkowa (maks. 10 poz., literatura najnowsza):  

1. Adler R. , Rosenfeld L. B., Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Poznań 2018  
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2. Kozyra B., Komunikacja bez barier, Warszawa 2019  

3. Brown S., Jak mówić, aby ludzie słuchali, Warszawa 1998  

4. Hammer H., Techniki skutecznego działania, Warszawa 1998  

5. Mc Kay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańsk 2001  

Literatura fakultatywna:  

1. Frieman Schulz Von Thun, Sztuka rozmawiania, Warszawa 2003  

VII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA  

Forma aktywności studenta 
Liczba godz. 

przeznaczona  

na realizację 

Godziny zajęć z nauczycielem/ami (na Sali lub w bezpośrednich zajęciach Zoom) 10 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 10 

Praca w terenie, współpraca w zespole - 

Studiowanie literatury 10 

Przygotowanie prac pisemnych 10 

Przygotowanie projektu / prezentacji, itp. 10 

Przygotowanie do egzaminu - 

Analiza przypadku - 

Pozostałe - 

 RAZEM 50 

Liczba punktów ECTS  dla przedmiotu 2 

 

VIII. SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Dla wykładów 

- n.d. 
 

Dla ćwiczeń 

 Praca pisemna  

 Obecność na zajęciach 

 Ocena pracy indywidualnej - prezentacji i argumentacji w wypowiedzi 

 Ocena wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zespołowej 
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 

Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 
 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Dyscyplina Pedagogika 

Poziom studiów Studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 

I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot Seminarium dyplomowe 

Semestr V i VI Punkty ECTS:  
V sem. – 6 
VI sem. - 9 

 

język przedmiotu polski Rok studiów:  III Rok akademicki 2022/2023 

Formy dydaktyczne 
prowadzenia zajęć: 

Wykład (l. godz.) - forma zaliczenia:  n.d. 

Ćwiczenia (l. godz.)                       - forma zaliczenia: n.d. 

Seminarium (l. h.) 30+90 forma zaliczenia: ocena 

Liczba godzin ogółem 120   

 Imię i nazwisko 
koordynatora przedmiotu / 
osoby prowadzącej zajęcia 

 

II.  CELE KSZTAŁCENIA 

CK1. Poszerzenie wiedzy studenta o zagadnienia związane z teoriami i wynikami badań na tematy związane z 
realizacją projektów edukacyjnych 
CK2. Zwrócenie uwagi studenta na przestrzeganie zasad koniecznych przy pisaniu pracy dyplomowej, w tym 
przestrzegania praw autorskich 
CK3. Zaznajomienie studenta z wybranymi sposobami, metodami i technikami analizy materiałów źródłowych 
CK4. Przybliżenie studentowi określonych osiągnięć badawczych z zakresu zagadnień społecznych 
CK5. Pokazanie studentowi sposobów interpretacji teorii naukowych i wyników badań 
CK6. Wzbudzenie u studenta chęci do poszukiwania wiedzy, wymiany poglądów, dyskusji tematycznych, 
naukowych 

III.  EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA 

Kod EK opis 

K_W01 
ma wiedzę o przedmiotowym i metodologicznym charakterze pedagogiki, jej miejscu w systemie nauk  

i relacjach do innych dyscyplin naukowych 

K_W14 
 ma wiedzę o metodologii badań pedagogicznych (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie  
i metody badań stosowanych w naukach społecznych)  

K_W15 
ma wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach 
stosowanych w wybranych obszarach działalności pedagogicznej 

UMIEJĘTNOŚCI 

Kod EK opis 
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K_U04 
 potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz 
samodzielnego projektowania strategii działań pedagogicznych   

K_U06 
 posiada umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje 
problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i narzędzia badawcze; opracowuje, 
prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski w obrębie pedagogiki  

K_U18 

posiada umiejętności wypowiadania się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych 

zagadnień pedagogicznych; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno  

z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin  

K_U20 

posiada umiejętności przygotowania wystąpień ustnych, prezentowania własnych pomysłów, 

wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, 

a także innych źródeł  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod EK opis 

K_K03 
docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach 

społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań pedagogicznych   

K_K06  jest świadomy istnienia etycznego wymiaru badań diagnostycznych w dyscyplinie pedagogika  

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 

Seminarium (tematy/treści programowe  zajęć) Liczba godz. 

    
1. Przedstawienie struktury pracy dyplomowej, przykłady prac dyplomowych 
2. Określenie obszaru badań  
3. Wybór tematu pracy  
4. Dobór literatury przedmiotu  
5. Sposoby korzystania z materiałów źródłowych i literatury przedmiotu 
6. Redagowanie tekstu w oparciu o literaturę i materiały źródłowe 
7. Formułowanie problemów i celów badawczych, konstruowanie drzewka problemów i 

celów 
8. Zapoznanie z metodami, technikami i narzędziami stosowanymi w badaniach 

prowadzonych w naukach społecznych 
9. Strategia prowadzenia badań jakościowych i ilościowych  
10. Konstruowanie narzędzi badawczych 
11. Etapy prowadzenia badań 
12. Analiza zgromadzonych informacji 
13. Sposoby konstruowania tabel i wykresów 
14. Wyciąganie wniosków z przeprowadzonych badań 
15. Konstruowanie etapów projektu edukacyjnego 
16. Ewaluacja zrealizowanego projektu badawczego 

 

2 
2 
1 
5 

10 
20 
5 
 

10 
5 

10 
5 

15 
10 
5 

10 
5 

 

Razem liczba godzin  120 

Ogółem liczba godzin przedmiotu: 120 

V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Metody nauczania:  

1. wykład problemowy z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego 

2. analiza tekstów źródłowych 

3. dyskusja 

4. studium przypadku 

Środki dydaktyczne:  
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1.  sprzęt audiowizualny 

2.  przykładowe projekty edukacyjne 

3. pozycje literackie i materiały źródłowe 

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 

Literatura obowiązkowa (maks. 10 poz., literatura najnowsza): 

2. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2007. 
3. Góral A., Jałocha B., Mazurkiewicz G., Zawadzki M., Badania w działaniu. Książka dla kształcących się w 

naukach społecznych. Kraków 2019. 
4. Marynowicz-Hetka E., Piekarski J., Wokół problemów działania społecznego, Warszawa 2006. 
5. Maszke A. W., Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, Rzeszów 2004. 
6. Mikina A., Metoda projektów dla szkół podstawowych, Poznań 2014. 
7. Mikina A., Metoda projektów nie tylko w gimnazjum : poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół, 

Warszawa 2012. 
8. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001. 
9. Przychodzień K., Metoda projektu w gimnazjum: poradnik dyrektora i nauczyciela. Warszawa 2011. 
10. Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją. Warszawa 2008. 
11. Skrzyński D., Indywidualizacja od A do Z: tworzenie projektu edukacyjnego. „Doradca Dyrektora 

Szkoły”. 2012, nr 20, s. 54-57 
12. Urbanek B., Metoda projektu - drogą ku efektywności nauczania. „Nowa Szkoła” 2014, nr 8, s. 36-42.  

Literatura fakultatywna: 

1. Barbour R., Badania fokusowe, Warszawa 2011. 
2. Denzin N. L., Lincoln Y., Metody badań jakościowych, t. 1. i 2. Warszawa 2009. 
3. Gibbs G., Analizowanie danych jakościowych, Warszawa 2011. 
4. Kawecki I., Metoda etnograficzna w badaniach edukacyjnych, Łódź 1994. 
5. Miles M. B., Huberman A. M., Analiza danych jakościowych, Białystok 2000. 
6. Palka S., Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańsk 2010. 
7. Petz J., Rezultaty w projektach edukacyjnych: poradnik. Warszawa 2019. 
8. Rapley T., Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, Warszawa 2011. 
9. Urbaniak-Zając D., Piekarski J., Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych, Łódź 2001. 
10. Wolska-Prylińska D., Projekt socjalny w kształceniu i działaniu społecznym, Katowice 2010.   

VII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności studenta 
Liczba godz. 

przeznaczona  
na realizację 

Godziny zajęć z nauczycielem/ami (na Sali lub w bezpośrednich zajęciach Zoom) 120 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 110  

Praca w terenie, współpraca w zespole 20 

Studiowanie literatury 10 

Przygotowanie prac pisemnych 95 

Przygotowanie projektu / prezentacji, itp. 10 

Przygotowanie do egzaminu 10  

Analiza przypadku  

Pozostałe   

 RAZEM 375 

Liczba punktów ECTS  dla przedmiotu 15 
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VIII. SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
seminarium 

 frekwencja na zajęciach; 

 aktywność podczas zajęć; 

 przygotowanie materiałów źródłowych do pracy dyplomowej; 

 napisanie rozdziałów pracy dyplomowej; 

 końcowa praca dyplomowa. 
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 

Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 
 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Dyscyplina Pedagogika 

Poziom studiów Studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 

I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot Lektorat języka obcego 

Semestr 1-4 Punkty ECTS: 8 (2+2+2+2)  

język przedmiotu polski Rok studiów: 1-2 Rok akademicki 2022/2023 

Formy dydaktyczne 
prowadzenia zajęć: 

Wykład (l. godz.)                       - forma zaliczenia:  - 

Ćwiczenia (l. godz.)                       120 (30x4) forma zaliczenia: Ocena/Egzamin 

 Imię i nazwisko 
koordynatora przedmiotu / 
osoby prowadzącej zajęcia 

  

II.  CELE KSZTAŁCENIA 
Cele kształcenia zgodne z opisem umiejętności językowych Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego, ESOKJ, t.j.: 

Cele kształcenia dla A1 (poziom podstawowy)  
CK1. potrafi zrozumieć i stosować wyrażenia z języka codziennego oraz wyrażenia potoczne, jak również bardzo 

proste wypowiedzi mające na celu zaspokojenie konkretnych potrzeb, 
CK2. potrafi przedstawić siebie lub inną osobę oraz zadać jej pytania dotyczące – na przykład miejsca pracy, 

wykształcenia czy zamieszkania – może także odpowiedzieć na pytania tego samego typu, 
CK3. potrafi porozumiewać się z innymi w prosty sposób, jeśli jego rozmówcy mówią wolno i wyraźnie 

oraz wykazują chęć współpracy. 

Cele kształcenia dla A2 (poziom podstawowy)  
CK1. potrafi zrozumieć pojedyncze zdania oraz wyrażenia często używane i związane bezpośrednio z życiem 

codziennym (np. dane o sytuacji osobistej, praca), 
CK2. potrafi się porozumieć w trakcie wykonywania zadań prostych, codziennych, wymagających jedynie 

bezpośredniej i prostej wymiany informacji na znany temat, 
CK3. potrafi opisać za pomocą prostych środków swoje wykształcenie, swoje bezpośrednie otoczenie 

i wypowiadać się na tematy związane z niezbędnymi potrzebami. 

Cele kształcenia dla B1 (poziom średnio zaawansowany)  
CK1. potrafi zrozumieć zasadnicze punkty rozmowy, gdy używany jest język jasny i standardowy, 
CK2. potrafi sobie poradzić w większości sytuacji, jakie spotyka się w podróży w regionie języka docelowego, 
CK3. potrafi wypowiedzieć się w sposób prosty i zwięzły na tematy z życia codziennego i dotyczące własnych 

zainteresowań, 
CK4. potrafi przedstawić krótko uzasadnienie lub wyjaśnienie dotyczące projektu lub pomysłu. 
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Cele kształcenia dla B2 (poziom ponad średnio zaawansowany) 
CK1. potrafi zrozumieć zasadnicze aspekty problemów konkretnych lub abstrakcyjnych przedstawionych 

w tekstach złożonych,  
CK2. w tym dyskusję specjalistyczną dotyczącą własnej tematyki zawodowej, 
CK3. potrafi wyrazić się w sposób jasny i szczegółowy na wiele tematów, wyrazić opinię na dany temat 

wykazując pozytywne i negatywne strony różnych (proponowanych) wyborów. 

III.  EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA 

Kod EK opis 

K_W19 

zna gramatykę i słownictwo z zakresu nowożytnego języka obcego w stopniu pozwalającym na 
porozumiewanie się w mowie i w piśmie na poziomie B2 zgodnie z klasyfikacją Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego, z uwzględnieniem podstawowej terminologii używanej w pedagogice 
oraz pokrewnych dyscyplinach naukowych 

UMIEJĘTNOŚCI 

Kod EK opis 

K_ U17 
potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z 
różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) 

K_U21 
potrafi porozumiewać się w języku obcym nowożytnym z uwzględnieniem specjalistycznego języka 
występującego w pedagogice oraz dyscyplinach pokrewnych 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod EK opis 

K_ K01 
ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dokształcania zawodowego i 
rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza 
kierunki własnego rozwoju i kształcenia 

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 

WYKŁADY (tematy/treści programowe  zajęć) Liczba godzin 

n.d. n.d. 

Razem liczba godzin wykładów - 

ĆWICZENIA Liczba godzin 

Dla semestru 1 
Dla poziomu kompetencji językowych A1 student nabywa następujący zakres kompetencji językowych wg 
ESOKJ: 

 Zapoznanie z właściwą dla języka angielskiego wymową, intonacją i akcentem. 

 Zapoznanie z podstawowymi treściami i środkami językowymi niezbędnymi do komunikacji z zakresu 
życia codziennego oraz podstawowymi treściami interkulturowymi.  

 Wykształcenie w podstawowym zakresie działań językowych: rozumienia mowy i  języka pisanego, 
mówienia, pisania i czytania zgodnie z poziomem A1. 

Nauka odmiany zaimka osobowego wraz z odmianą czasownika „to be” w zdaniach 
twierdzących, przeczących i pytających - Ćwiczenia pozwalające opanować budowanie i 
rozumienie zdań (relacje rodzinne przedstawianie się, opisywanie otoczenia, itp.) 

4 

Nauka słownictwa pozwalającego na budowanie zdań i przekazywanie treści 2 

 Zdania z „There is/There are” oraz liczebniki do 100 - ćwiczenia 2 

Nauka odmiany zaimków dzierżawczych oraz zaimków wskazujących  2 

Nauka odmiany czasownika „have got” w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających - 
ćwiczenia 

3 

Nauka słownictwa pozwalającego na budowanie zdań i przekazywanie treści z wykorzystaniem 
poznanych konstrukcji gramatycznych i słownictwa – rodzina i otocznie 

3 
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Autoprezentacja, Przedstawianie się w e-mailu.  3 

Związki i relacje między ludźmi. Opisywanie ludzi i ich relacji z otoczniem. Przymiotniki opisujące 
ludzi i otoczenie 

3 

Wprowadzenie czasu present simple i present continuous – zdania twierdzące - ćwiczenia 4 

Opisywanie świata korzystając ze zdań w czasie simple present i present continuous 2 

Wprowadzenie do posługiwania się formami czasu przeszłego – odmiana „to be”  2 

Razem liczba godzin ćwiczeń w semestrze 30 

Dla semestru 2 
Dla poziomu kompetencji językowych A2 student nabywa następujący zakres kompetencji językowych wg 

ESOKJ: 

 Rozwijanie umiejętności komunikowania się w typowych sytuacjach życia codziennego poprzez 
poszerzanie środków językowych (słownictwa i gramatyki). 

 Kontynuowanie kształcenia umiejętności językowych w zakresie słuchania, czytania ,pisania i mówienia. 

 Wzbogacenie wiedzy interkulturowej. 

Czas past simple i Past continuous - – zdania twierdzące - ćwiczenia 2 

Regularna odmiana czasowników w czasie przeszłym 2 

Stopniowanie przymiotników 1 

Czas Past simple i Past continuous - – zdania przeczące i pytające - ćwiczenia 3 

Nauka słownictwa w obszarach tematycznych – życie zawodowe, ruch, kultura 2 

Samodzielne opisywanie wydarzeń z przeszłości za pomocą prostych słów i konstrukcji, czytanie 
prostych opowiadań 

2 

Czasowniki złożone phrasal verbs – podstawowe czasowniki złożone dla sytuacji życia 
codziennego 

2 

Czasowniki modalne – can, may w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających - ćwiczenia 3 

Czasowniki modalne – must, should w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających - 
ćwiczenia 

2 

Pisanie krótkich relacji, miniopowiadań 3 

Komunikacja z użyciem dotychczasowych konstrukcji gramatycznych i słownictwa 3 

Samodzielne opisywanie wydarzeń z przeszłości, historia rodziny, my life, etc. 3 

Krótkie wprowadzenie do czasów przyszłych w j. angielskim 2 

Razem liczba godzin ćwiczeń 30 

Dla semestru 3 
Dla poziomu kompetencji językowych B1 student nabywa następujący zakres kompetencji językowych wg 

ESOKJ: 

 Kształcenie umiejętności językowych przy wykorzystaniu posiadanych umiejętności zdobytych na 
poprzednich poziomach. 

 Rozwijanie sprawności językowych w zakresie komunikowania się w sytuacjach życia codziennego oraz 
nawiązywania wielorakich relacji społecznych z uwzględnieniem interkulturowości. 

 Wprowadzenie wybranych zagadnień języka stosowanego w środowisku pracy, odpowiednio do 
poziomu. 

Ćwiczenia przypominające materiał z poziomów A1-A-2  4 

Czasy przyszłe w języku angielskim 3 

Konwersacje - ćwiczenia 3 

Tryby warunkowe – 0-1-2 4 

Nauka słownictwa w obszarach tematycznych – praca, edukacja 3 

Opisywanie świata emocji i relacji międzyludzkich - przymiotniki 2 
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Pisanie maili w odniesieniu do różnych sytuacji związanych z życiem zawodowym 2 

Czas Present Perfect - ćwiczenia 4 

Ćwiczenia poszerzające słownictwo 3 

Ćwiczenia różne, konwersatoria, inscenizacje 2 

Razem liczba godzin ćwiczeń 30 

Dla semestru 4 
Dla poziomu kompetencji językowych B2 student nabywa następujący zakres kompetencji językowych wg 

ESOKJ: 

 Kształcenie dalszych umiejętności językowych przy wykorzystaniu posiadanych umiejętności zdobytych 
na poprzednich poziomach. 

 Dalsze rozwijanie sprawności językowych w zakresie komunikowania się w sytuacjach życia codziennego 
oraz nawiązywania wielorakich relacji społecznych z uwzględnieniem interkulturowości. 

 Rozwijanie wybranych zagadnień języka stosowanego w środowisku pracy, odpowiednio do poziomu 
zaawansowania. 

Przypomnienie czasów w języku angielskim - ćwiczenia 3 

Wprowadzenie czasu Past Perfect - ćwiczenia 4 

Tryby warunkowe – 0-1-2 - przypomnienie 1,5 

Tryb warunkowy 3 - ćwiczenia 2,5 

Nauka słownictwa w obszarach tematycznych – praca, edukacja, podróże 3 

Konwersacje, inscenizacje - ćwiczenia 4 

Rozumienie ze słuchu – filmy, ćwiczenia 4 

Pisanie struktury pracy zaliczeniowej 1 

Konwersacje, inscenizacje - ćwiczenia 3 

Poszerzanie słownictwa związanego z profilem studiów - ćwiczenia 3 

Razem liczba godzin ćwiczeń 30 

 

Ogółem liczba godzin przedmiotu: 120 

V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Metody nauczania:  

1 Ćwiczenia z wykorzystaniem platform edukacyjnych językowych QUIZIZZ, QUIZLET 

2 
Ćwiczenia z wykorzystaniem platform edukacyjnych BBC Learning Englich i British Council – SKILLS LEARN 
ENGLISH, CAMBRIDGE English Language Assessment 

3 Oglądanie filmów  

4 Rozumienie ze słuchu – słuchanie nagrań 

5 Wypowiedź/prezentacja w języku obcym 

6 Rozmowa w języku obcym, inscenizacje, role-playing 

Środki dydaktyczne:  

1 Komputer 

2 Projektor multimedialny 

3 Aplikacje dedykowane 

4 Smartfon 

5 Tablet 

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 

Literatura obowiązkowa (maks. 10 poz., literatura najnowsza): 
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1. McCarthy M., O’Dell F., English Vocabulary in Use Cambridge University Press, Cambridge 2017 

2. Yates J., Practice Makes Perfect: English Conversation, Premium Third Edition, McGraw-Hill Education, 
Columbus 2020 

3. Clare A., Wilson J.J.,  Speakout 2nd edition – Pearson – A1-B2, Londyn 2015 

4. Hollett V.i , Whitby N.  Lifestyle elementary/pre-intermediate/intermediate, Londyn 2011 

5. Hutchinson T., English for life elementary /pre-intermediate/Intermediate, Oxford 2020  

Literatura fakultatywna: 

1. Materiały online - dodatkowe z różnych źródeł do każdych zajęć 

2. Materiały autorskie (flash cards, materiały dostępne online, itp.) 

3. https://learnenglish.britishcouncil.org/skills 

4. https://www.bbc.co.uk/teach 

VII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności studenta 
Liczba godz. 

przeznaczona  
na realizację 

Godziny zajęć z nauczycielem/ami (na Sali lub w bezpośrednich zajęciach Zoom) 120 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 15 

Praca w terenie, współpraca w zespole 30 

Studiowanie literatury 5 

Przygotowanie prac pisemnych 30 

Przygotowanie projektu / prezentacji, itp. 15 

Przygotowanie do egzaminu 5 

Analiza przypadku - 

Pozostałe - 

 RAZEM 240 

Liczba punktów ECTS  dla przedmiotu 8 

 

VIII. SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Dla wykładów 

n. d.  

Dla ćwiczeń 

 frekwencja 

 aktywność na zajęciach 

 odpytywanie 

 dyskusja w języku obcym 

 pisanie prac tematycznych 

 wykonywanie ćwiczeń na zajęciach 

 testy cząstkowe 

 prace domowe (ćwiczenia) 

 inscenizacje sprawdzające opanowanie materiału 

 egzamin  
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 

Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 
 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Dyscyplina Pedagogika 

Poziom studiów Studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 

I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot Ochrona własności intelektualnej 

Semestr 2 Punkty ECTS:  1  

język przedmiotu polski Rok studiów:  1 Rok akademicki 2022/2023 

Formy dydaktyczne 
prowadzenia zajęć: 

Wykład (l. godz.)                       - forma zaliczenia:  - 

Ćwiczenia (l. godz.)                       5 forma zaliczenia:  ocena 

 Imię i nazwisko 
koordynatora przedmiotu / 
osoby prowadzącej zajęcia 

 

II.  CELE KSZTAŁCENIA 

CK1 Zapoznanie z zasadami i normami etyki zawodowej pedagoga w zakresie konieczności ochrony praw 

autorskich i zarządzania zasobami własności intelektualnej 

CK2 Wykształcenie umiejętności posługiwania się się zasadami, normami i regułami prawnymi i etycznymi w 

podejmowaniu działalności pedagogicznej, w szczególności w zakresie ochrony praw autorskich 

CK3 
Wykształcenie umiejętności przewidywania konsekwencji prawnych w przypadku naruszenia praw 

autorskich 

III.  EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA 

Kod EK opis 

K_W17 
zna zasady i normy etyki zawodowej pedagoga; rozumie konieczność ochrony praw autorskich  
i zarządzania zasobami własności intelektualnej 

UMIEJĘTNOŚCI 

Kod EK opis 

K_ U07 
prawidłowo posługuje się zasadami, normami i regułami prawnymi, zawodowymi, organizacyjnymi  
i etycznymi w podejmowaniu działalności pedagogicznej; potrafi przewidzieć skutki konkretnych 
działań pedagogicznych 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod EK opis 

K_ K01 
ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dokształcania zawodowego 
i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza 
kierunki własnego rozwoju i kształcenia 
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K_ U09 
potrafi integrować i zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w działaniach praktycznych; potrafi 
ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych  
z różnymi sferami działalności pedagogicznej 

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 

WYKŁADY (tematy/treści programowe  zajęć) Liczba godzin 

 n.d. 

Razem liczba godzin wykładów 0 

ĆWICZENIA Liczba godzin 

Pojęcie i przykłady własności intelektualnej.     1 

Pojęcie, cechy i przykłady utworów.        1 

Autorskie prawa osobiste i majątkowe.       1 

Plagiat i dozwolony użytek.        1 

Roszczenia wynikające z naruszenia dóbr intelektualnych. 1 

Razem liczba godzin ćwiczeń 5 

Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 

V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Metody nauczania:  

1 Wykład problemowy 

2 Opis przypadku 

3 Analiza tekstów źródłowych 

Środki dydaktyczne:  

1 Platforma Moodle 

2 Prezentacje 

3 Filmy  

4 Karty pracy 

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 

Literatura obowiązkowa (maks. 10 poz., literatura najnowsza): 

1. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U.2006.90.658 z późn. 
zmianami. 

2. Michniewicz B., Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2022 

3. Nowikowska M. , Rutkowska-Sowa M., Prawo własności intelektualnej. Teoria i praktyka, Warszawa 2021 

4. J.Barta, R.Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne,  Warszawa 2006  

5. A.Karpowicz, Poradnik prawa autorskiego, Warszawa 2008 

Literatura fakultatywna: 

1. K. Gromek, Władza rodzicielska. Komentarz, Warszawa 2008     

2. J. Ignaczewski, R. Jerka, Relacje majątkowe między małżonkami, Gdańsk 2005   
  

3. J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2006     

4. S. Pieckowski, Mediacja w sprawach cywilnych, Wyd. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 
2006 

VII. OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ 
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Forma aktywności studenta 
Liczba godz. 

przeznaczona  
na realizację 

Godziny zajęć z nauczycielem/ami (na Sali lub w bezpośrednich zajęciach Zoom) 5 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 5 

Praca w terenie, współpraca w zespole  

Studiowanie literatury 5 

Przygotowanie prac pisemnych 5 

Przygotowanie projektu / prezentacji, itp.  

Przygotowanie do egzaminu  

Analiza przypadku 5 

Pozostałe  

 RAZEM 25 

Liczba punktów ECTS  dla przedmiotu 1 

VIII. SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
Dla wykładów 

- 

Dla ćwiczeń 

 Test wiedzy 

 Frekwencja 

 Ocena aktywność studenta i stopnia zrozumienia omawianej tematyki 
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PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE 

 

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  

Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ 
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 

Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Dyscyplina Pedagogika 

Poziom studiów studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 

I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot Praca z grupą 

Semestr 3 Punkty ECTS: 2  

język przedmiotu polski Rok studiów: drugi Rok akademicki  2022/2023 

Formy dydaktyczne 
prowadzenia zajęć: 

Wykład (l. godz.)                       x forma zaliczenia: - 

Ćwiczenia (l. godz.)                       20 forma zaliczenia: ocena 

 Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu / osoby prowadzącej 
zajęcia 

 

II.  CELE KSZTAŁCENIA 

CK1. Zapoznanie  studenta ze specyfiką uczenia się w małej grupie 
CK2. Zapoznanie  z istotą funkcjonowania małej grupy edukacyjnej 
CK3. Zapoznanie  ze sposobami efektywnego prowadzenia grupy 
CK4. Doskonalenie umiejętności łączenia w pracy z grupą  indywidualnych i grupowych uwarunkowań uczenia 

się 
CK5. Doskonalenie umiejętności budowania zaufania i współdziałania w pracy z grupą 
CK6. Doskonalenie umiejętności sprawnej  komunikacji w pracy z grupą   
CK7. Doskonalenie umiejętności rozwiązywania konfliktów wewnątrzgrupowych   
CK8. Doskonalenie umiejętności asertywnego podejścia w pracy z tzw. trudnym uczestnikiem grupy 
CK9. Nabycie/utrwalenie poczucia odpowiedzialności za własne  przygotowanie do prowadzenia grupy  
   

III.  EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA 

Kod EK opis 

K_W06 
ma wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach w kontekście działań 
pedagogicznych 

K_W07 
ma wiedzę na temat człowieka w odniesieniu do wybranych obszarów działalności pedagogicznej 
oraz wiedzę o aspektach społecznych, psychologicznych i kulturowych tej działalności 

K_W11 
ma wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej  
i pomocowej oraz o specyfice funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości  
i nieprawidłowości rozwojowych 

UMIEJĘTNOŚCI 

Kod EK opis 
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K_U12 
posiada umiejętność modelowania i wdrażania własnych rozwiązań konkretnych problemów 
edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, pomocowych 

K_U16 

posiada rozwinięte kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi porozumiewać się 

z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej, dialogowo 

rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w grupie, zespole 

wychowawczym 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod EK opis 

K_K02 
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując różne role; umie przyjmować i wyznaczać 
zadania, jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach 
realizujących projekty w różnych obszarach działalności pedagogicznej 

K_K05 
ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych w 
stosunku do dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 

WYKŁADY (tematy/treści programowe  zajęć) 

n.d. 

Razem liczba godzin wykładów: 0 

ĆWICZENIA 

1. Psychospołeczna nauka w grupie. Specyfika indywidualnych stylów uczenia się.  Wymiar 
zróżnicowanych stylów uczenia się w pracy z grupą.  

2 

2. Zalety i ograniczenia uczenia się w grupie. Grupy efektywne i nieefektywne. 2 

3. Kompetencje i zadania prowadzącego grupę. Style kierowania grupą (koncepcja Likerta). 2 

4. Poziomy rozwoju, fazowy proces rozwoju grupy. Dynamika grupowa, krytyczne momenty 
rozwoju grup.  

4 

5. Komunikacja z grupą i w grupie.  4 

6. Trudni uczestnicy i asertywność w pracy z grupą.   2 

7. Źródła, dynamika, style rozwiązywania konfliktów w grupie edukacyjnej .  2 

8. Specyfika i znaczenie ról grupowych w pracy z grupą  2 

Razem liczba godzin ćwiczeń:  20 

Ogółem liczba godzin przedmiotu:  20 

V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Metody nauczania: 

1 prezentacja 

2 burza mózgów   

3 
autodiagnoza wybranych  umiejętności przydatnych  w prowadzeniu grupy (w oparciu o badania 
kwestionariuszowe) 

4 dyskusja 

Środki dydaktyczne: 

1 projektor multimedialny, 

2 materiały papiernicze i rysunkowe,   

3 plansze i rysunki studentów opracowywane w toku zajęć    

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 

Literatura obowiązkowa (maks. 10 poz., literatura najnowsza): 

1. Gade E., G., Skuteczne prowadzenie grupy, Warszawa 2014 

2. Hamer H., Techniki skutecznego działania, Warszawa 2008 
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3. Szmagalski J., Przewodzenie małym grupom, Warszawa 2000 

4. Vopel K., Poradnik dla prowadzących grupy, Kielce 2019 

5. Bielińska I., Jakubczyńska Z., Efektywny zespół, Warszawa 2016. 

Literatura fakultatywna: 

1. R. Brown, Procesy grupowe, Gdańsk, 2019 

2. P. Hartley, Komunikacja w grupie, 2017 

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

VII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA  

Forma aktywności studenta 
Liczba godz. 

przeznaczona  

na realizację 

Godziny zajęć z nauczycielem/ami (na Sali lub w bezpośrednich zajęciach Zoom) 20 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 10 

Praca w terenie, współpraca w zespole - 

Studiowanie literatury 10 

Przygotowanie prac pisemnych 5 

Przygotowanie projektu / prezentacji, itp. 5 

Przygotowanie do egzaminu - 

Analiza przypadku - 

Pozostałe - 

 RAZEM 50 

Liczba punktów ECTS  dla przedmiotu 2 

 

VIII. SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Dla wykładów 

- n.d. 
 

Dla ćwiczeń 

• Praca pisemna  
• Obecność na zajęciach 
• Ocena pracy indywidualnej - prezentacji i argumentacji w wypowiedzi 
• Ocena wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zespołowej 
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 

Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 
 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Poziom studiów studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 

I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza 

Semestr 3 Punkty ECTS:  2   

język przedmiotu polski Rok studiów:  II Rok akademicki 2021/2022 

Formy dydaktyczne prowadzenia 
zajęć 

Wykład  (l. godz.)                                          - forma zaliczenia: - 

Ćwiczenia (l. godz.)                          20 forma zaliczenia: egzamin 

 Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu / osoby prowadzącej 
zajęcia 

 

II.  CELE KSZTAŁCENIA 

WIEDZA 

CK1 Zapoznanie studenta z teoretycznymi podstawami działalności opiekuńczo-wychowawczej 

CK2 
 Zapoznanie studenta z podstawową i uporządkowaną wiedzę ogólną o działalności  
i rzeczywistości opiekuńczo-wychowawczej szkoły, współpracy z rodzicami w realizacji tego celu. 

CK3 Doskonalenie umiejętności rozumienia zagadnienia edukacji włączającej, a także sposoby realizacji. 

CK4 
 Student jest gotów do projektowania działań zmierzających do rozwoju szkoły lub placówki systemu 
oświaty oraz stymulowania poprawy jakości pracy tych instytucji. 

CK5 
Nabycie kompetencji posługiwania się zasadami i normami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w 
celu rozwiązania konkretnego zadania. 

CK6 
 Absolwent jest przygotowywany do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym 
przestrzegania zasad etyki zawodowej nauczyciela - wychowawcy i wymagania tego od innych 

III.  EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA 

Kod EK opis 

 K_W06 
 ma wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach w kontekście 
działań pedagogicznych 

K_W08 
 ma wiedzę na temat teorii wychowania, uczenia się i nauczania, procesów opiekuńczo-
wychowawczych oraz edukacyjnych, ich współczesnych uwarunkowań kulturowych  
i społecznych 

UMIEJĘTNOŚCI 

Kod E.K. opis 

K_ U16 

posiada rozwinięte kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi porozumiewać 
się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej, 
dialogowo rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w grupie, 
zespole wychowawczym 
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K_ U19 
potrafi pracować w zespole pełniąc różne role, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma 
elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych  
z wybranymi sferami działalności pedagogicznej  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod E.K. opis 

 K_ K01 
 ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych  
w stosunku do dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

 K_ K02 
 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując różne role; umie przyjmować i wyznaczać 
zadania, jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach 
realizujących projekty w różnych obszarach działalności pedagogicznej  

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 

Ćwiczenia (tematy/treści programowe  zajęć) Liczba godz. 

    

1. Geneza, przedmiot, treść, podstawowe pojęcia oraz funkcje pedagogiki opiekuńczej i jej 
związki z innymi naukami społecznymi (pedagogiką ogólną, społeczną i specjalną, 
psychologią).  

2. Cechy konstytutywne opieki. Model opiekuna – wychowawcy. Geneza opieki. Potrzeby 
dzieciństwa a opieka. Charakterystyka, konsekwencje ich niezaspokojenia w opiece  
i wychowaniu dziecka. Opuszczenie i osamotnienie dziecka. Sieroctwo i choroba sieroca. 
Funkcje opieki. Struktura opieki. Diagnozowanie w opiece i wychowaniu.  

3. Samodzielność życiowa, jako cel opieki. Istota zastępowania dziecku opieki rodzinnej. 
Proces opieki i jego przebieg. Potrafi posługiwać się zasadami i normami (prawnymi, 
zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania, dostrzega  
i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych. 
Potrafi kreować sytuacje dydaktyczne służące aktywności i rozwojowi zainteresowań 
uczniów oraz popularyzacji wiedzy.  

6 
 
 
 

8 
 
 
 

6 

Razem liczba godzin ćwiczeń 20 

Ogółem liczba godzin przedmiotu: 20 

V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Metody nauczania:  

1 dyskusja,  

2 wykład problemowy 

3 rozwiązywanie przedstawionych sytuacji problemowych;  

4 prezentacja na forum grupy rozwiązania wybranego problemu dydaktycznego 

5 burza mózgów, dyskusja problemowa, drama 

Środki dydaktyczne:  

1 Projektor multimedialny, komputer 

2 Wykresy, diagramy  

3 Krótkie filmy  

4  Materiały prowadzącego zamieszczone na platformie  

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 

Literatura obowiązkowa: 

1. Badora, S.,. Człowiek jako istota opiekująca się. Szkice pedagogiczne. Tarnobrzeg. 2013 
2. Dąbrowsk,i Z. Pedagogika opiekuńcza w zarysie. T. 1-2, Olsztyn 2006 
3. Gajewska, G., Pedagogika opiekuńcza: elementy metodyki, Zielona Góra 2009 
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4. Gajewska,  G. G. . Współczesne tendencje, problemy i wyzwania w opiece i wychowaniu. Teoria, 
metodyka i praktyka w opinii studentów. Kraków 2020. 

5. Gajewska, G, ), Rodzinna opieka zastępcza z perspektywy województwa lubuskiego, Zielona Góra 2009 
6. Gajewska, G. G., Pedagogika opiekuńcza a pedagogika rodziny w teorii, metodyce i praktyce. Razem 

czy osobno? Stan i perspektywy rozwoju. Roczniki Pedagogiczne, vol. 10, nr 4, s.37-53, ISSN: 2080-
850X, DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rped.2018.10.4-4 .2018 

7. Gajewska, G. Funkcje opieki wyznacznikiem zmian przestrzeni współczesnej edukacji dzieci  
i rodziców. Studia z Teorii Wychowania, 10, 1 (26), 103–125. Pobrane z: 28.10.2019, 
https://files.clickweb.home.pl/6a/62/6a62186b-1a29-447c-8731--f1d8d02e8b33.pdf. 

8. Jundziłł E., Pawłowska R., red., Pedagogika opiekuńcza: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Gdańsk 
2008. 

9. Kozdrowicz E., red.,  Adopcyjne rodzicielstwo: dylematy, nadzieje, wyzwania, Warszawa 2013 
10. Wybrane artykuły z czasopisma: „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” z ostatnich 6 lat. 

Literatura fakultatywna: 

1. Albański L., Gola S., Wybrane zagadnienia z pedagogiki opiekuńczej, 2013, książka do pobrania 
(bezpłatnie) w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej (DBC) pod adresem: 
http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=23690&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI= 

2. Andrzejewski M., Domy na piasku: domy dziecka, od opieki nad dzieckiem do wspierania rodziny, 
Poznań2 007 

3. Badora S., Z zagadnień pedagogiki opiekuńczej, Tarnobrzeg 2007 
4. Badora S., Dlaczego warto oddać głos przeciw pojęciu sieroctwo, „Problemy Opiekuńczo-

Wychowawcze” 2014. 
5. Badora, S., Róg, A., Zięba – Kołodziej, B. ( red.). Pedagogika opiekuńcza. W poszukiwaniu rozwiązań 

teoretycznych i praktycznych. Tarnobrzeg 2014. 
6. Becelewska D., Choroba sieroca, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 5/2007 

VII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności studenta 
Liczba godz. 

przeznaczona  
na realizację 

Godziny zajęć z nauczycielem/ami (na Sali lub w bezpośrednich zajęciach Zoom) 20 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 5 

Praca w terenie, współpraca w zespole - 

Studiowanie literatury 10 

Przygotowanie prac pisemnych 5 

Przygotowanie projektu / prezentacji, itp.  

Przygotowanie do egzaminu 15 

Analiza przypadku - 

Pozostałe - 

 RAZEM 50 

Liczba punktów ECTS  dla przedmiotu 2 

VIII. SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
Dla wykładów 

n.d. 

Dla ćwiczeń 

 frekwencja 

 zadania pisemne 

 odpytywanie przez wykładowcę 

 egzamin 
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 
Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 
 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Dyscyplina  Pedagogika 

Poziom studiów studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 
I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 

Semestr 3 Punkty ECTS:  3   

Język przedmiotu polski Rok studiów:  2  Rok akademicki 2022/2023 

Formy dydaktyczne i liczba 
godzin prowadzonych zajęć 

Wykład  (l. godz.)    15 forma zaliczenia: egzamin  

Ćwiczenia  (l. godz.)   15 forma zaliczenia: zaliczenie 

 Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu / osoby prowadzącej 
zajęcia 

 

II.  CELE KSZTAŁCENIA 

CK1 Zapoznanie studenta z terminologią metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej.  

CK2 Zapoznanie studenta z charakterystyką wybranych instytucji opiekuńczo-wychowawczych.  

CK3 
Zapoznanie studenta z wybranymi klasyfikacjami metod, form i środków pracy opiekuńczo-
wychowawczej.  

CK4 
Zapoznanie studenta z charakterystyką relacji opiekuna/wychowawcy z podopiecznym/ 
wychowankiem.  

CK5 
Doskonalenie umiejętności wykorzystania teorii wychowania w pracy opiekuńczo-
wychowawczej.  

CK6 Doskonalenie umiejętności krytycznej oceny planów pracy opiekuńczo-wychowawczej.  

CK7 Doskonalenie umiejętności planowania pracy opiekuńczo-wychowawczej.  

CK8 
Doskonalenia umiejętności stosowania wybranych metod, form i środków pracy opiekuńczo-
wychowawczej.  

CK9 Rozwijanie świadomości etyki pracy opiekuna – wychowawcy. 

CK10 
Rozwijanie postawy całożyciowego uczenia się i świadomego kierowania rozwojem 
profesjonalnym.  

III.  EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA 

Kod EK opis 

K_W05 
ma podstawową wiedzę na temat wybranych instytucji pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz 
zachodzących miedzy nimi relacjach istotnych z punktu widzenia procesów pedagogicznych  

K_W08 
ma wiedzę na temat teorii wychowania, uczenia się i nauczania, procesów opiekuńczo-
wychowawczych oraz edukacyjnych, ich współczesnych uwarunkowań kulturowych  
i społecznych  

K_W09 
ma wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich 
zachodzących; rozumie istotę funkcjonalności tych środowisk, norm i patologii  

K_W12 
zna specyfikę funkcjonowania uczniów i wychowanków ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych  
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K_W15  
ma wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach i dobrych 
praktykach stosowanych w pracy opiekuńczo-wychowawczej  

UMIEJĘTNOŚCI 

Kod E.K. opis 

K_ U05 
ma umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania różnych sytuacji 
edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań  

K_ U08 
prawidłowo posługuje się normami i regułami zawodowymi w pracy opiekuńczo-wychowawczej, 
planując i realizując rozwiązania konkretnych zadań z zakresu edukacji, opieki, wychowania, 
pomocowej i terapeutycznej  

K_ U10 
potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi z zakresu pracy opiekuńczo-
wychowawczej w analizie skuteczności podejmowanych działań praktycznych 

K_ U12 
posiada umiejętność modelowania i wdrażania własnych rozwiązań konkretnych problemów 
edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, pomocowych  

K_ U15 
potrafi wybrać i zastosować właściwy dla pracy opiekuńczo-wychowawczej sposób 
postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonywania zadań 
w zakresie działalności pedagogicznej  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod E.K. opis 

K_ K05 
ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych w 
stosunku do dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 

WYKŁADY (tematy/treści programowe  zajęć) Liczba godz. 

1. Charakterystyka procesów opiekuńczo-wychowawczych (procesy wychowania i opieki, ich 
wspólne zależności; opieka wychowawcza; wychowanie opiekuńcze). Twierdzenia pracy 
opiekuńczo-wychowawczej. Definicja metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej  
– trudności definicyjne. Wybrane definicje metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej.  

2. Zadania metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej (wg Brągiel). Środowiska wychowania 
jako obszar zainteresowań  metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej.   

3. Zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej. Wybrane klasyfikacje metod pracy opiekuńczo-
wychowawczej. Formy zajęć opiekuńczo wychowawczych. 

5 
 
 

5 
 
 

5 

Razem liczba godzin wykładów 15 

ĆWICZENIA 
Liczba 
godzin 

1. Wybrane klasyfikacje metod pracy opiekuńczo-wychowawczej w ujęciu K. 
Konarzewskiego, Z. Dąbrowskiego, A. Kamińskiego.   

2. Plan pracy opiekuńczo-wychowawczej: krytyczna analiza przykładowych planów pracy 
opiekuńczo-wychowawczej; struktura i logika ułożenia treści; język opisu; sposoby 
formułowania działów, zadań i form realizacji pracy opiekuńczo-wychowawczej.  

3. Tworzenie autorskiego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej.  Scenariusz zajęć 
opiekuńczo-wychowawczych: krytyczna analiza przykładowych scenariuszy; struktura i 
logika ułożenia treści; język opisu – operacjonalizacja celów; opis przebiegu zajęć. 

3 
 
 

4 
 
 

8 

Razem liczba godzin ćwiczeń 15 

Ogółem liczba godzin przedmiotu: 30 

V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Metody nauczania:  

1 wykład problemowy z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego  

2 analiza tekstów źródłowych  

3 dyskusja 
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4 metody warsztatowe  

Środki dydaktyczne:  

1 materiały źródłowe  

2 sprzęt multimedialny  

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 

Literatura obowiązkowa (maks. 10 pozycji, literatura najnowsza) 

1. Gajewska G., Bazydło-Stodolna K., Teoretyczno-metodyczne podstawy pracy opiekuńczo-
wychowawczej w świetlicy: scenariusze zajęć wychowawczych. „Gaja”. Zielona Górna 2005.  

2. Górnicka B., Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej – wybrane zagadnienia. Podręcznik 
akademicki. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2015.  

3. Kamińska U., Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych 
formach wychowania. Wydawnictwo UŚ. Katowice 2002.  

4. Socha-Kołodziej K., Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej – przewodnik dla studentów. 
Wydawnictwo WSP. Częstochowa 1995.  

5. Socha-Kołodziej K., Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej w szkole – przewodnik dla 
studentów. Wydawnictwo WSP. Częstochowa 2000.  

Literatura fakultatywna: 

1. Doliński A., Gajewska G., Rewińska E., Teoretyczno-metodyczne aspekty korekcji zachowań – 
programy profilaktyczne. „Gaja”. Zielona Górna 2004. 

2. Szymańska J., Programy Profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki. Wyd. II.  
Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Warszawa 2002. 

3. Kolankiewicz M., Placówki opiekuńczo-wychowawcze, Warszawa 2022 

VII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności studenta 
Średnia liczba godzin na 

realizację 

Godziny zajęć z nauczycielem/ami (wykład + ćwiczenia) 30 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym   5 

Praca w terenie, współpraca w zespole  5 

Studiowanie literatury 10 

Przygotowanie prac pisemnych 10 

Przygotowanie projektu / prezentacji, itp. 5 

Przygotowanie do egzaminu 10 

Analiza przypadku  - 

Pozostałe  - 

Razem 75 

Liczba punktów ECTS  dla przedmiotu 3 

VIII. SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
Dla wykładów 

 Frekwencja 

 Egzamin 

Dla ćwiczeń 

 frekwencja 

 praca zaliczeniowa 

 Ocena merytoryczna wypowiedzi studenta podczas zajęć 

 Ocena zaangażowania studenta w pracę podczas zajęć 
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 
Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 
 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Dyscyplina  Pedagogika 

Poziom studiów studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 
I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot Pedagogika zabawy 

Semestr 3 Punkty ECTS:  2   

Język przedmiotu polski Rok studiów:  2  Rok akademicki 2022/2023 

Formy dydaktyczne i liczba 
godzin prowadzonych zajęć 

Wykład  (l. godz.)    10 forma zaliczenia: egzamin 

Ćwiczenia  (l. godz.)   15 forma zaliczenia: zaliczenie 

 Imię i nazwisko 
koordynatora przedmiotu / 
osoby prowadzącej zajęcia 

 

II.  CELE KSZTAŁCENIA 

CK1 
Zapoznanie z podstawowymi definicjami (zabawa, gra), klasyfikacją zabaw i gier, funkcją zabaw  
i gier.  

CK2 Zapoznanie ze teoriami zabaw wg wybranych autorów.  

CK3 Zapoznanie z rodzajami zabaw oraz metodyką ich prowadzenia.  

CK4 Doskonalenie umiejętności doboru zabaw ze względu na obrany cel pedagogiczny. 

CK5 Doskonalenie umiejętności planowania, przygotowania i prowadzenia zabaw.  

CK6 
Doskonalenie umiejętności twórczego kreowania sytuacji zabawowych w oparciu o wybrane 
metody, np. storytelling.  

CK7 Rozwijanie umiejętności pracy z grupie.  

III.  EFEKTY UCZENIA SIĘ 
WIEDZA 

Kod EK opis 

K_W03 
ma wiedzę o rodzajach, celach, organizacji i funkcjonowaniu struktur instytucji realizujących 
działalność edukacyjną, wychowawczą, opiekuńczą i pomocową 

K_W12 
ma wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach i dobrych 
praktykach stosowanych w wybranych obszarach działalności pedagogicznej  

UMIEJĘTNOŚCI 

Kod E.K. opis 

K_ U09 
potrafi integrować i zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w działaniach praktycznych; 
potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań 
związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej  

K_ U10 potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi z zakresu pedagogiki w analizie 
skuteczności podejmowanych działań praktycznych 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
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Kod E.K. opis 

K_ K02 
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując różne role; umie przyjmować i wyznaczać 
zadania, jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach 
realizujących projekty w różnych obszarach działalności pedagogicznej  

K_ K05 
ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych  
w stosunku do dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 
WYKŁADY (tematy/treści programowe  zajęć) Liczba godz. 

Definicja zabawy wg J.Huizingi, W. Okonia, F. Znanieckiego.   
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Porównanie zabawy ludzi i zwierząt. Rola zabawy w rozwoju jednostki.  

Zabawa a twórczość, zabawa a fikcja i rzeczywistość.  

Cel w zabawie.  

Cechy charakterystyczne zabawy.  

Zabawa a gra.  

Charakterystyka pedagogiki zabawy, definicja A. Wimmera.  

Zasady trafnego doboru zabawy.  

Klasyfikacja zabaw wg Spionek i Przetacznikowej oraz Zaorskiej. 

Zabawy słowne, zabawy ruchowe, zabawy tematyczne.  

Razem liczba godzin wykładów 10 

ĆWICZENIA Liczba godzin 

Pedagogika zabawy – Klanza. Charakterystyka i przykładowe rozwiązania 
metodyczne.  

4 
 

4 
 

4 
 

3 

Gra dydaktyczna – przygotowanie autorskiej gry dydaktycznej.  

Katalog zabaw – przygotowanie autorskiego zestawu gier na podstawie analizy 
literatury przedmiotu.  

Storytelling – zapoznanie z metodą oraz przygotowanie autorskiego scenariusza 
opartego na opowiadaniu. 

Razem liczba godzin ćwiczeń 15 

Ogółem liczba godzin przedmiotu: 25 

V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 
Metody nauczania:  

1 wykład problemowy  

2 analiza tekstów źródłowych  

3 ćwiczenia warsztatowe  

4 metoda projektów  

Środki dydaktyczne:  

1 projektor multimedialny  

2 komputer 

3 prezentacje  

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 
Literatura obowiązkowa (maks. 10 pozycji, literatura najnowsza) 

1. Kozdroń A., Wychowanie przez zabawę, Warszawa 2015 

2. Kozdroń A., Nowe scenariusze zajęć dla nauczycieli, pedagogów i rodziców, Warszawa 2019 

3. Staniszewski T., Gry i zabawy ruchowe, Warszawa 2021 

4. Czaja-Chudyba, I., Pedagogika zabawy w osobowym i profesjonalnym przygotowaniu do zawodu 
nauczyciela. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej: Kraków 2006 
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5. Szymura B., Nęcka E., Orzechowski J., Gruszka A.. Trening twórczości. Sopot 2019 

6. Witerska, K., Pedagogika zabawy. Polski Uniwersytet Wirtualny 2009 

Literatura fakultatywna: 

1. Bissinger-Ćwierz, U., Muzyczna pedagogika zabawy w pracy z grupą. Lublin  2002 

2. Kędzior-Niczyporuk, E., Pedagogika zabawy w edukacji kulturalnej. Lublin 2006 

3. Luvmour, J., Luvmour, B., Wszyscy wygrywamy. Gry i zabawy uczące jak pogłębiać relacje z ludźmi. 
Gdańsk 2003 

4. Von Vogel, M., Czy czujesz lekki powiew wiatru? Opowiadania i zabawy, które podobają się dzieciom 
i uwrażliwiają ich zmysły. Kielce 2006 

VII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności studenta 
Średnia liczba 

godzin na realizację 

Godziny zajęć z nauczycielem/ami (wykład + ćwiczenia) 25 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym  - 

Praca w terenie, współpraca w zespole 5 

Studiowanie literatury 5 

Przygotowanie prac pisemnych - 

Przygotowanie projektu / prezentacji, itp. 10 

Przygotowanie do egzaminu 5 

Analiza przypadku   

Pozostałe   

RAZEM 50 

Liczba punktów ECTS  dla przedmiotu 2 

  

VIII. SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Dla wykładów 

• frekwencja 
• egzamin 

Dla ćwiczeń 

• frekwencja 
• praca zaliczeniowa 
• Ocena merytoryczna wypowiedzi studenta podczas zajęć 
• Ocena zaangażowania studenta w pracę podczas zajęć 
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 

Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 
 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Dyscyplina Pedagogika 

Poziom studiów Studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 

I.  INFORMACJE OGÓLNE 
Przedmiot Pedagogika czasu wolnego 
Semestr 3 Punkty ECTS:  2   

Język przedmiotu polski Rok studiów:  2  Rok akademicki 2022/2023 

Formy dydaktyczne i liczba godzin 

prowadzonych zajęć 

Wykład  (l. godz.)    - forma zaliczenia: - 

Ćwiczenia  (l. godz.)   20 forma zaliczenia: ocena 

 Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu / osoby 
prowadzącej zajęcia 

 

II.  CELE KSZTAŁCENIA 

CK.1 Zapoznanie studentów z problematyką pedagogicznych aspektów organizacji czasu wolnego. 
CK2. Poznanie podstawowych  pojęć  z  zakresu  pedagogiki  czasu  wolnego  w  różnych  okresach 

historycznych i współcześnie pełnionych funkcji. 
CK.3 Poznanie przez studenta rozróżnienia na intencjonalne i naturalne środowiska wychowawcze. 
CK4. Określenie roli kultury, rekreacji i sportu w systemie organizacji czasu wolnego. 
CK5. Poznanie modeli wychowania społeczeństwa w gospodarce rynkowej. 
CK6. Przygotowanie studentów podejmowania działań w zakresie umiejętnego i wartościowego spędzania 

czasu wolnego z uwzględnieniem aspektów moralnych, prozdrowotnych i kulturowych 

III.  EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA 

Kod EK opis 

K_W05 
ma podstawową wiedzę na temat wybranych instytucji życia społecznego oraz zachodzących miedzy 
nimi relacjach istotnych z punktu widzenia procesów pedagogicznych 

K_W06 
ma wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach w kontekście działań 
pedagogicznych 

K_W07 
ma wiedzę na temat człowieka w odniesieniu do wybranych obszarów działalności pedagogicznej oraz 
wiedzę o aspektach społecznych, psychologicznych i kulturowych tej działalności 

UMIEJĘTNOŚCI 

Kod EK opis 

K_U09 
potrafi integrować i zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w działaniach praktycznych; potrafi 
ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych  
z różnymi sferami działalności pedagogicznej 

K_U11 
posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii,  
z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki pedagogicznej 
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EKU12 
posiada umiejętność modelowania i wdrażania własnych rozwiązań konkretnych problemów 
edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, pomocowych 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod EK opis 

K_K01 
ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dokształcania zawodowego 
i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza 
kierunki własnego rozwoju i kształcenia 

K_K07 
 ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania oraz 
identyfikowania złożonych sytuacji mających wpływ na organizowanie i spędzanie czasu wolnego  

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 

WYKŁADY (tematy/treści programowe  zajęć) Liczba godzin 

  n.d. 

Razem liczba godzin wykładów n.d. 

ĆWICZENIA Liczba godzin 

Omówienie definicji i podstaw teoretycznych związanych z pojęciem czasu wolnego 1 

Historia i ewolucja sposobów spędzania czasu wolnego w odniesieniu do przemian społecznych 
na przestrzeni wieków – dyskusja i analiza źródeł 

3 

Analiza przemian form i sposobów spędzania czasu wolnego na przestrzeni ostatnich 30 lat  
w odniesieniu do przemian społecznych w Polsce. Czas wolny dziś. 

3 

Czas wolny a edukacja – jak wykorzystać różne formy spędzania czasu wolnego w wychowaniu, 
różne formy aktywnego spędzania czasu wolnego i ich edukacyjne aspekty (praca studentów: 
Charakterystyka wybranej atrakcji/miejsca z uwzględnieniem pod kątem funkcjonalności, 
dostosowania do potrzeb dzieci/osób niepełnosprawnych, walorów edukacyjnych, itp.) 

7 

Kultura, sport i rekreacja – relacje i aspekty spędzania czasu wolnego.  3 

Analiza przykładów spędzania czasu wolnego pod kątem ich walorów edukacyjnych  
i wychowawczych. Czas wolny a niepełnosprawność.  

3 

Razem liczba godzin ćwiczeń 20 

Ogółem liczba godzin przedmiotu: 20 

V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Metody nauczania:  

1 Prezentacja 

2 Pokaz filmu 

3  Praca w zespołach 

4 Dyskusja 

5 Analiza przykładu 

6 Aktywność w terenie 

Środki dydaktyczne:  

1 Projektor multimedialny 

2 Komputer 

3 Tablica 

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 

Literatura obowiązkowa (maks. 10 poz., literatura najnowsza): 

1. Berbeka J., Lipecki K., Aktywność fizyczna z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, 
Warszawa 2019 

2. Jagier A., Czas wolny małych dzieci w świecie realnym i wirtualnym, Warszawa 2016 
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3. Błeszyński Jacek J., Małgorzata O., Czas wolny w służbie niepełnosprawnych, Warszawa 2022 

4. Ciżkowicz K., Sobczak M. (red.), Czas wolny – uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i przyrodnicze, 
Bydgoszcz 2007. 

5. Czerpaniak-Walczak M., Wychowanie do czasu wolnego. Poszukiwanie miejsca dla homo ludens w świecie 
homo faber [w:] Wychowanie pojęcia procesy konteksty, Gdańsk 2007. 

6. Ferenz K., Kultura wypoczynku rodzin wiejskich [w:] Czas wolny w różnych jego aspektach, Kędzior J., 
Wawrzak-Chodaczek M. (red.), Wrocław 2000. 

7. Zdaniewicz M., Zarządzanie czasem wolnym w warunkach współczesnej cywilizacji, UZ, Zielona Góra 
2016. 

Literatura fakultatywna: 

https://www.wsbinoz.edu.pl/wgrane-
pliki/kultura_czasu_wolnego_we_wspolczesnym_swiecie_red._v.tanas_w.welskop.pdf 

Truszkowska-Wojtkowiak M., Fenomen czasu wolnego, Warszawa 2012 

Nordgen K., Mózg rządzi, Warszawa 2018 

VII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności studenta 
Liczba godz. 

przeznaczona  
na realizację 

Godziny zajęć z nauczycielem/ami (na Sali lub w bezpośrednich zajęciach Zoom) 20 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 2 

Praca w terenie, współpraca w zespole 8 

Studiowanie literatury 2 

Przygotowanie prac pisemnych - 

Przygotowanie projektu / prezentacji, itp. 10 

Przygotowanie do egzaminu - 

Analiza przypadku 2 

Pozostałe 6 

 RAZEM 50 

Liczba punktów ECTS  dla przedmiotu 2 

VIII. SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Dla wykładów 

n.d. 

Dla ćwiczeń 

- aktywne uczestnictwo (praca w zespołach, wypowiedzi w trakcie zajęć) 

- frekwencja  

- ocena wypowiedzi podczas dyskusji tematycznej 

- ocena przygotowanego projektu i jego prezentacji  

 

 

 

  



str. 77 

 

WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 

Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 
 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Dyscyplina Pedagogika 

Poziom studiów Studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 

I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot Podstawy prawa rodzinnego, opiekuńczego i oświatowego 

Semestr 4 Punkty ECTS:  3  

język przedmiotu polski Rok studiów:  2 Rok akademicki 2022/2023 

Formy dydaktyczne 
prowadzenia zajęć: 

Wykład (l. godz.)                       0 forma zaliczenia:  - 

Ćwiczenia (l. godz.)                       20 forma zaliczenia:  ocena 

 Imię i nazwisko 
koordynatora przedmiotu / 
osoby prowadzącej zajęcia 

 

II.  CELE KSZTAŁCENIA 

CK1. Zapoznanie studenta z podstawowymi zapisami prawa rodzinnego, opiekuńczego i oświatowego 
CK2. Zapoznanie studenta z prawnymi podstawami funkcjonowania instytucji prawa rodzinnego i 
opiekuńczego   
CK3. Nabycie przez studenta umiejętności stosowania prawa rodzinnego, opiekuńczego i oświatowego w 
odniesieniu do podejmowanych działań pedagogicznych 

III.  EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA 

Kod EK opis 

K_W03 
ma wiedzę o rodzajach, celach, organizacji i funkcjonowaniu struktur instytucji realizujących 
działalność edukacyjną, wychowawczą, opiekuńczą i pomocową 

K_W04 
ma wiedzę o podstawach prawnych funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych, 
opiekuńczych, terapeutycznych 

K_W05 
ma podstawową wiedzę na temat wybranych instytucji życia społecznego oraz zachodzących miedzy 
nimi relacjach istotnych z punktu widzenia procesów pedagogicznych  

K_W13 
ma wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; zna wybrane systemy edukacyjne innych 
krajów; zna najważniejsze współczesne nurty i systemy pedagogiczne, rozumie uwarunkowania 
kulturowe, społeczne i polityczne ich funkcjonowania  

K_W15 
ma wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach 
stosowanych w wybranych obszarach działalności pedagogicznej  

UMIEJĘTNOŚCI 

Kod EK opis 

K_U01 
potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne w powiązaniu z różnymi 
obszarami działalności pedagogicznej  
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K_ U08 
prawidłowo posługuje się normami i regułami zawodowymi w działalności pedagogicznej, planując  
i realizując rozwiązania konkretnych zadań z zakresu edukacji, opieki, wychowania, pomocowej i 
terapeutycznej  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod EK opis 

K_ K07 
odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne, 
poprawnie rozstrzyga dylematy wynikające z roli pedagoga, przestrzega zasad etyki zawodowej  

K_ K08 
jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących 
działania pedagogiczne; jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi oraz niebędącymi 
specjalistami w danej dziedzinie  

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 

WYKŁADY (tematy/treści programowe  zajęć) Liczba godzin 

Razem liczba godzin wykładów n.d. 

ĆWICZENIA Liczba godzin 

Podstawowe wiadomości o prawie         2 

Internetowy System Aktów Prawnych  2 

Małżeństwo   4 

Pochodzenie dziecka    2 

Władza rodzicielska        2 

Sprawowanie opieki faktycznej nad małoletnim       4 

Przysposobienie i piecza zastępcza        2 

Opieka i kuratela 2 

Razem liczba godzin ćwiczeń 20 

Ogółem liczba godzin przedmiotu: 20 

V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Metody nauczania:  

1 Wykład problemowy 

2 Opis przypadku 

3 Analiza tekstów źródłowych 

Środki dydaktyczne:  

1 Platforma Moodle 

2 Prezentacje 

3 Filmy  

4 Karty pracy 

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 

Literatura obowiązkowa (maks. 10 poz., literatura najnowsza): 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U.1964.16.93 z późniejszymi zmianami   

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U.1964.9.59 z późniejszymi zmianami  

Smyczyński T., Andrzejewski M., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2022 

Balicki A. , Pyter M., Prawo oświatowe, Warszawa 2015 
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Gawrecki L., Zarządzanie w oświacie. Podręcznikowy zarys problematyki. Systematyka – praktyka – 
rekomendacje, Kraków 2021 

Literatura fakultatywna: 

K. Gromek, Władza rodzicielska. Komentarz, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008     

J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2006     

S. Pieckowski, Mediacja w sprawach cywilnych, Wyd. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2006 

J. Strzebińczyk, Prawo rodzinne, Wyd. Zakamycze, Kraków 2003 

VII. OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ 

Forma aktywności studenta 
Liczba godz. 

przeznaczona  
na realizację 

Godziny zajęć z nauczycielem/ami (na Sali lub w bezpośrednich zajęciach Zoom) 20 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 10 

Praca w terenie, współpraca w zespole - 

Studiowanie literatury 20 

Przygotowanie prac pisemnych 15 

Przygotowanie projektu / prezentacji, itp. 10 

Przygotowanie do egzaminu - 

Analiza przypadku - 

Pozostałe - 

 RAZEM 75 

Liczba punktów ECTS  dla przedmiotu 3 

VIII. SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
Dla wykładów 

- 

Dla ćwiczeń 

• Test wiedzy 
• Frekwencja 
• Ocena aktywność studenta i stopnia zrozumienia omawianej tematyki 
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 

Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Poziom studiów studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 

I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot Trening umiejętności wychowawczych 

Semestr 4 Punkty ECTS:  3   

język przedmiotu polski Rok studiów:  II Rok akademicki 2022/2023 

Formy dydaktyczne prowadzenia 
zajęć 

Wykład  (l. godz.)                                          - forma zaliczenia: - 

Ćwiczenia (l. godz.)                          20 forma zaliczenia: egzamin 

 Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu / osoby prowadzącej 
zajęcia 

 

II.  CELE KSZTAŁCENIA 

WIEDZA 

CW1 Zapoznanie studentów z pracą wychowawczą z różnymi grupami dzieci i młodzieży oraz 
wprowadzenie podstaw metodyki, ukierunkowanej na pracę z zespołem 

CW2 Kształcenie umiejętności sprawowanie umiejętności wychowawczych przez studenta 

CW3 Nauczyć studenta dostrzegać i rozumieć rolę oraz zadania pedagogiki społecznej w kontekście 
współczesnych przemian 

CW4 Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania  
z różnymi obszarami działalności pedagogicznej 

CW5 Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi porozumiewać się 
w sposób spójny  

CW6  Potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich 
samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez 
całe życie 

CW7 Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych  
w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje 
aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych  
i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki 

CW8 Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach 
realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi  
i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie 

CW9 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, zna instytucje wspierające środowiska 
wychowawcze  

III.  EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA 

Kod EK opis 
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K_W06 
ma wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach w kontekście 
działań pedagogicznych 

K_W11 
ma wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej  
i pomocowej oraz o specyfice funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości  
i nieprawidłowości rozwojowych 

UMIEJĘTNOŚCI 

Kod E.K. opis 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne w powiązaniu z różnymi 

obszarami działalności pedagogicznej  

K_U16 

posiada rozwinięte kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi porozumiewać 

się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej, 

dialogowo rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w grupie, 

zespole wychowawczym  

K_U19 

potrafi pracować w zespole pełniąc różne role, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma 

elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych  

z wybranymi sferami działalności pedagogicznej  

Kod E.K. opis 

K_ K02 

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując różne role; umie przyjmować i wyznaczać 

zadania, jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach 

realizujących projekty w różnych obszarach działalności pedagogicznej  

K_ K08 

jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach 

realizujących działania pedagogiczne; jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi 

oraz niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie  

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 

ĆWICZENIA Liczba godzin 

Podstawowe problemy wychowania (pojęcie i cechy, błędy wychowawcze, wychowanie w 
świetle teorii osobowości) 

4 

Komunikacja wspierająca rozwój dziecka 4 

Diagnoza dziecka, analiza narzędzi diagnostycznych 4 

Pozytywne rozwiązywanie konfliktów, czyli pozytywne sposoby radzenia sobie z trudnymi 
emocjami dziecka 

4 

Etyka w pracy nauczyciela 4 

Razem liczba godzin ćwiczeń 20 

Ogółem liczba godzin przedmiotu: 20 

V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Metody nauczania:  

1 prezentacja multimedialna 

2 pokaz 

3 metoda przypadków 

4 dyskusja 

5 ćwiczenia warsztatowe 

6 metoda projektów 

Środki dydaktyczne:  
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1 prezentacja multimedialna 

2 projektor 

3 komputer 

4 karty pracy 

5 modelowe zadania do wykonania 

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 

Literatura obowiązkowa: 

1. J. Brągiel J., S. Badora (red.), Formy pracy opiekuńczo – wychowawczej, Wyd. WSP, Częstochowa 1997 

2. Baker J., Trening umiejętności społecznych, Warszawa 2022 

3. Bentkowska D., Trening umiejętności społecznych dzieci i młodzieży, Warszawa 2022 

4. A. Janowski, Poznawanie uczniów, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1991 

5. M. Łobocki, ABC wychowania, Wyd. UMCS, Lublin 1999 

6. M. Łobocki, Poradnik wychowawcy klasy, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 

7. W. K. Vopel, Poradnik dla prowadzących grupy. Teoria i praktyka zabaw interakcyjnych. Wyd. Jedność, 
Kielce 2003 

8. M. K.Vopel, Umiejętność współpracy w grupach. Zabawy i improwizacje, cz.1,2, Wyd. Jedność, Kielce 
2002 

Literatura fakultatywna: 

1. Faber A., Mazlish, Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły, Poznań 
2012. 

2. Jull J. „Nie” z miłości, Podkowa Leśna 2011.  

3. Nelsen J., Pozytywna dyscyplina, Warszawa 2015 

4. Stein A. Dziecko z bliska. Zbuduj szczęśliwą relację, Warszawa 2012. 

5. Steinke-Kalembka J., Dodaj mi skrzydeł. Jak rozwijać u dzieci motywację wewnętrzną?, Warszawa 2017. 

VII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności studenta 
Średnia liczba 

godzin na 
realizację 

Godziny zajęć z nauczycielem/ami (wykład + ćwiczenia) 20 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym  20 

Praca w terenie, współpraca w zespole 5 

Studiowanie literatury 20 

Przygotowanie prac pisemnych 5 

Przygotowanie projektu / prezentacji, itp. 5 

Przygotowanie do egzaminu  - 
Analiza przypadku  - 

Pozostałe  - 
              RAZEM 75 

Liczba punktów ECTS  dla przedmiotu 3 

 

VIII. SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
Dla wykładów 

n.d. 

Dla ćwiczeń 
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 frekwencja 

 zadania pisemne 

 ocena wiedzy na podstawie zadawania pytań przez wykładowcę 

 egzamin 
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 

Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 
 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Dyscyplina Pedagogika 

Poziom studiów Studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 

I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot Elementy pedagogiki specjalnej 

Semestr 4 Punkty ECTS:  3  

język przedmiotu polski Rok studiów:  2 Rok akademicki 2022/2023 

Formy dydaktyczne 
prowadzenia zajęć: 

Wykład (l. godz.)                       10 forma zaliczenia:  egzamin 

Ćwiczenia (l. godz.)                       20 forma zaliczenia: ocena  

 Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu / osoby prowadzącej 
zajęcia 

 

II.  CELE KSZTAŁCENIA 

CK1: Zapoznanie studenta z celami, zadaniami, ideami, zasadami pedagogiki specjalnej. 
CK2: Zapoznanie studenta z pojęciami i terminologią wykorzystywanymi w pedagogice specjalnej i rewalidacji. 
CK3: Poznanie zasad pracy z dzieckiem ze SPE. 
CK4: Doskonalenie umiejętności wspierania i terapii dzieci z różnymi formami SPE. 
CK5: Postawa inkluzyjna. Dążenie do integracji i inkluzji społecznej osób z różnymi formami niepełnosprawności 
(intelektualnej, sensorycznej). 

III.  EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA 

Kod EK opis 

 K_W05 
ma podstawową wiedzę na temat wybranych instytucji życia społecznego oraz zachodzących miedzy 
nimi relacjach istotnych z punktu widzenia procesów pedagogicznych  

 K_W08 
ma wiedzę na temat teorii wychowania, uczenia się i nauczania, procesów opiekuńczo-
wychowawczych oraz edukacyjnych, ich współczesnych uwarunkowań kulturowych i społecznych  

 K_W09 
ma wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących; 
rozumie istotę funkcjonalności tych środowisk, norm i patologii 

 K_W11 
ma wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej  
i pomocowej oraz o specyfice funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości  
i nieprawidłowości rozwojowych 

UMIEJĘTNOŚCI 

Kod EK opis 

 K_U02 
potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz subdyscyplin 
pedagogiki do opisu i analizowania procesów i zjawisk społecznych istotnych z punktu widzenia 
problemów pedagogicznych  
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 K_U05 
ma umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania różnych sytuacji 
edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań  

 K_U09 
potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi z zakresu pedagogiki w analizie skuteczności 
podejmowanych działań praktycznych 

 K_U10 
potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi z zakresu pedagogiki w analizie skuteczności 
podejmowanych działań praktycznych 

 K_U12 
posiada umiejętność modelowania i wdrażania własnych rozwiązań konkretnych problemów 
edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, pomocowych 

 K_U15 
potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania, 
potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonywania zadań w zakresie działalności 
pedagogicznej 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod EK opis 

 K_K02 
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując różne role; umie przyjmować i wyznaczać 
zadania, jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach 
realizujących projekty w różnych obszarach działalności pedagogicznej   

  K_K05 
 ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych w 
stosunku do dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 

WYKŁADY (tematy/treści programowe  zajęć) 
Liczba 
godz. 

1.Pedagogika specjalna jako nauka. Teoretyczne podstawy pedagogiki specjalnej. Podstawowe 

pojęcia. Przedmiot i zakres pedagogiki specjalnej. Relacje pedagogiki specjalnej z innymi dyscyplinami 

naukowymi i pedagogiką. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej. Przegląd zakresu i form opieki nad 

osobami z niepełnosprawnością od starożytności do współczesności. 

1 

2.Idee humanistyczne w koncepcjach pedagogiki specjalnej. Historia i ewolucja postaw społecznych 
wobec niepełnosprawności (Starożytność, Średniowiecze, Oświecenie, Współczesność) Skala  
i dynamika niepełnosprawności. 

1 

3. Wybrane sylwetki pedagogów specjalnych w Polsce i na świecie. 1 

4.Wspólne i swoiste problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami (niewidomych  
i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, niepełnosprawnych intelektualnie, przewlekle 
chorych, osób z autyzmem). Podstawy rehabilitacji osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 

2 

5. Proces przystosowania się rodziców do niepełnosprawności dziecka. Postawy rodziców wobec 
niepełnosprawności dziecka – charakterystyka i wskazania do pracy z perspektywy pedagoga 
specjalnego. Analiza przypadków. 

2 

6.Idea integracji i inkluzji  osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem. 1 

7.Współczesne rozwiązania organizacyjne stosowane w opiece specjalnej, kształceniu osób  
z niepełnosprawnością. Normalizacja warunków życia osób z niepełnosprawnością. 

2 

Razem liczba godzin wykładów 10 

ĆWICZENIA 
Liczba 
godzin 

Specjalne potrzeby edukacyjne – kompendium (szczegółowa analiza terminu w aktualnym ujęciu 
pedagogiki specjalnej) 

2 

DSM V, ICD 11 – wyjaśnienie i analiza pojęć 1 

Wybrane zagadnienia z oligofrenopedagogiki  
Wybrane zagadnienia z tyflopedagogiki 
Wybrane zagadnienia z surdopedagogiki 
Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

8 
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Wybrane zagadnienia z zakresu pedagogiki terapeutycznej dzieci przewlekle i terminalnie chorych, 
praca z dziećmi z odmiennością somatyczną (np. deformacjami twarzy). 

1 

Rewalidacja indywidualna dziecka – wprowadzenie i podstawy metodyczne (IPET, wybrane metody 
pracy rewalidacyjnej, zasady) 

3 

Projekt warsztatów pedagogicznych– zajęcia online z udziałem zaproszonych dzieci. 
Bajka na temat Zespołu Downa + pogadanka pedagogiczna na temat ZD. 

5 

Razem liczba godzin ćwiczeń 20 

Ogółem liczba godzin przedmiotu: 30 

V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Metody nauczania:  

1 wykład problemowy z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego 

2 pokaz połączony z przeżyciem 

3 analiza przypadków 

4 opis 

5 
metoda projektów – przygotowanie autorskiego warsztatu pedagogicznego na temat z zakresu 
pedagogiki specjalnej 

6 analiza materiałów źródłowych 

Środki dydaktyczne:  

1 prezentacje multimedialne 

2 teksty (wybrane artykuły do analizy) 

3 film 

4 zasoby – bank filmów o niepełnosprawności, które pedagog specjalny powinien obejrzeć 

5 materiały opracowane do każdych zajęć zamieszczone na platformie 

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 

Literatura obowiązkowa (maks. 10 poz., literatura najnowsza): 

1. Dykcik W. (red.), Pedagogika specjalna, Poznań 2005. 

2. Chrzanowska I., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, Kraków 2021. 

3. Brałóg K., Wybrane konteksty i wyzwania pedagogiki specjalnej, Rzeszów 2017. 

4. Plichta, P., Jagoszewska, I., Gładyszewska-Cylulko, J., Szczupał, B. Drzazga, A., Cytowska, B., Specjalne 
potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami. Charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie. 
Kraków 2018. 

5. Obuchowska I. (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Warszawa 2005. 

6. Kosakowski Cz., Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej, Toruń 2003. 

7. Sękowska Z., Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, Warszawa 2000. 

8. Zawiślak A., Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej, Kraków 2009. 

Literatura fakultatywna: 

1. Ratajek A.,   W ciemności i ciszy życie może być pełnią – biografia Helen Keller, NHE, nr 4/2015. 

2. Dyrda K., Rosińska J., Mam Zespół Aspergera, Warszawa 2016. 

3. Wybrana bajka psychoedukacyjna – integrująca z dziećmi niepełnosprawnymi – Chmielewska A., 
Tajemnica znikających ciasteczek. Bajki bez barier, cz. V, Szklarska Poręba 2015 

VII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności studenta 
Liczba godz. 

przeznaczona  
na realizację 
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Godziny zajęć z nauczycielem/ami (na Sali lub w bezpośrednich zajęciach Zoom) 30 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 5 

Praca w terenie, współpraca w zespole 5 

Studiowanie literatury 5 

Przygotowanie prac pisemnych - 

Przygotowanie projektu / prezentacji, itp. 20 

Przygotowanie do egzaminu 5 

Analiza przypadku 5 

Pozostałe  - 

 RAZEM 75 

Punkty ECTS 3 

VIII. METODY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
Dla wykładów 

 obecność na wykładach 

 ocena aktywności 

 egzamin 

Dla ćwiczeń 

 obecność na zajęciach 

 ocena aktywności 

 zespołowe przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów online dla dzieci z wykorzystaniem bajki 

psychoedukacyjnej  
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 

Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 
 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Dyscyplina Pedagogika 

Poziom studiów Studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 

I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej 

Semestr 4 Punkty ECTS:  3  

język przedmiotu polski Rok studiów:  2 Rok akademicki 2022/2023 

Formy dydaktyczne 
prowadzenia zajęć: 

Wykład (l. godz.) - forma zaliczenia:  - 

Ćwiczenia(l. godz.) 20 forma zaliczenia: Zaliczenie z oceną 

 Imię i nazwisko 
koordynatora przedmiotu / 
osoby prowadzącej zajęcia 

 

II.  CELE KSZTAŁCENIA 

CK1 Zapoznanie studenta z wiedzą dotyczącej terapii pedagogicznej, poczynając od podstawowych zasad jej 

prowadzenia, poprzez specyficzne modele/typy dostosowane do zaburzonych obszarów.  

CK2 Zapoznanie studenta z możliwościami do podejmowania działań w celu stworzenia, jak najlepszych 

warunków do prawidłowego funkcjonowania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w środowisku. 

CK3 Doskonalenie umiejętności samodzielnego opracowania indywidualnego programu edukacyjno-
terapeutycznego dla dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
CK4 Kształtowanie wrażliwości i kompetencji interpersonalnych  studentów w kontaktach z  dzieckiem z 

zaburzeniami rozwojowymi , jako na człowieka o zwiększonych przez jego dysfunkcje potrzebach. 
 

III.  EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA 

Kod EK opis 

K_W10 
ma wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, 
uwzględniającą etapy rozwojowe jednostki oraz specjalne potrzeby edukacyjne uczniów  
i wychowanków z zaburzeniami rozwojowymi 

K_W11 
 ma wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej  
i pomocowej oraz o specyfice funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości  
i nieprawidłowości rozwojowych 

K_W15 
ma wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach 
stosowanych w wybranych obszarach działalności pedagogicznej 

UMIEJĘTNOŚCI 

Kod EK opis 

K_U05 
 ma umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania różnych sytuacji 
edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań 
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K_U07 
 prawidłowo posługuje się zasadami, normami i regułami prawnymi, zawodowymi, organizacyjnymi  
i etycznymi w podejmowaniu działalności pedagogicznej; potrafi przewidzieć skutki konkretnych 
działań pedagogicznych 

K_U09 
potrafi integrować i zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w działaniach praktycznych; potrafi 
ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych  
z różnymi sferami działalności pedagogicznej 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod EK opis 

K_K05 
 ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych  
w stosunku do dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

K_K07 
odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne, 
poprawnie rozstrzyga dylematy wynikające z roli pedagoga, przestrzega zasad etyki zawodowej  

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 

WYKŁADY (tematy/treści programowe  zajęć) Liczba godzin 

n.d. n.d. 

Razem liczba godzin wykładów 0 

ĆWICZENIA Liczba godzin 

1. Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej – wprowadzenie w istotę terapii. 
Analiza poglądów na terapię pedagogiczną. Rozwój działań terapeutycznych w ujęciu 
holistycznym. Cele terapii pedagogicznej. 

2 

2. Podstawowe pojęcia – rozumienie i różnicowanie. Próba sformułowania teoretycznych 
podstaw odziaływań teoretyczno-wychowawczych. Wymiary sytuacji terapeutyczno-
wychowawczych. Kategorie wpływów terapeutycznych. Zasady i rola współczesnej terapii 
pedagogicznej. 

4 

3. Terapia pedagogiczna a proces wychowania. Terapia – wychowanie – relacja terminów. 1 

4. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle obowiązujących przepisów 
prawa. 

1 

5. Pojęcie niepowodzeń szkolnych, ich przyczyny, fazy, etapy, objawy. 2 

6. Sylwetka terapeuty pedagogicznego 1 

7. Podział metod stosowanych w terapii dziecka – specyfika wybranych metod 

terapeutycznych i wspomagających terapię pedagogiczną (Metoda Ruchu Rozwijającego 

Weroniki Sherborne, Metoda Symboli Dźwiękowych, terapia zaburzeń wzrokowych 

programem M. Frostig animaloterapia i jej podział, terapia zajęciowa, arteterapia,  

plastykoterapia, muzykoterapia, choreoterapia, biblioterapia, teatroterapia, 

poezjoterapia, Metoda Malowania Dziesięcioma Palcami, istota działań pomocowych  

w pracy metodą Gąsowskiej i Pietrzak-Stępkowskiej) 

5 

8. Nauka czytania i pisania wg L. Wiatrowskiej – werbalne i obrazowe przyswajanie liter. 
Wprowadzenie w świat pisma – metoda I.  Majchrzak. 

2 

9. Projektowanie działań terapeutycznych stymulujących zaburzone funkcje 
psychomotoryczne dziecka. 

2 

Razem liczba godzin ćwiczeń 20 

Ogółem liczba godzin przedmiotu: 20 

V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Metody nauczania:  

1  wykład problemowy 

2  prezentacja multimedialna 
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3  dyskusja 

4 prezentacja referatów 

5 analiza tekstów źródłowych 

Środki dydaktyczne:  

1  projektor multimedialny 

2  płyty CD 

3 
teksty źródłowe, materiały papiernicze i rysunkowe, telewizor  i odtwarzacz CD, komputer, rysunki  
i plansze 

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 

Literatura obowiązkowa (maks. 10 poz., literatura najnowsza): 

1. Bogdanowicz M., Metoda Dobrego Startu, Warszawa 2004. 

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

3. Skorek E.W., Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć. Terapia pedagogiczna, Kraków 2021 

4. Bogdanowicz M., Kasica A., Ruch rozwijający dla wszystkich, Gdańsk 2003. 

5. Gąsowska T., Pietrzak-Stępkowska Z., Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu  
i pisaniu, Warszawa 1994. 

6. Szempruch J., Ratajek A., Zbróg Z., Profilaktyka i terapia z perspektywy współczesnej pedagogiki, Kraków 
2009 

7. Kaja B. Zarys terapii dziecka, Bydgoszcz 2003 

Literatura fakultatywna: 

1. Baran J., Zestaw ćwiczeń dla dzieci z trudnościami w nauce czytania, Pracownia Testów Psychologicznych, 
Warszawa 1993 

2. Bogdanowicz M., Przygotowanie do nauki pisania. Ćwiczenia grafomotoryczne wg H. Tymichovej, Gdańsk 
2003. 

3. Grabałowska K., Jastrząb J., Mickiewicz, J. Wojak M., Ćiczenia w czytaniu i pisaniu. Poradnik metodyczny 
do terapii dzieci dyslektycznych, Toruń 1996.  

4. Gruszczyk-Kolczyńska E., Diagnoza działalności matematycznej dzieci z klas początkowych. Podręcznik, 
zestaw testów, instrukcje do badań, Warszawa 1987. 

5. Hallowell E.M., Ratey J.J., W świecie ADHD, Poznań 2004. 

6. Taboł S., Istota czytania, Kraków 2005. 

7. Wiatrowska L., Werbalne i obrazowe przyswajanie liter. Nauczanie dzieci z dyslekją i nie tylko..., Wrocław 
2012. 

8. Wiatrowska, Pokonywanie trudności w uczeniu sie dzieci z dysleksją , Kraków 2013.  

VII. OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ 

Forma aktywności studenta 
Liczba godz. 

przeznaczona  
na realizację 

Godziny zajęć z nauczycielem/ami (na Sali lub w bezpośrednich zajęciach Zoom) 20 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 15 

Praca w terenie, współpraca w zespole - 

Studiowanie literatury 20 

Przygotowanie prac pisemnych - 

Przygotowanie projektu / prezentacji, itp. 20 

Przygotowanie do egzaminu - 

Analiza przypadku - 
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Pozostałe - 

 RAZEM 75 

Liczba punktów ECTS  dla przedmiotu 3 

VIII.SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
Dla wykładów 

- 

Dla ćwiczeń 

 frekwencja studenta na zajęciach 

 aktywność  

 referat w formie prezentacji 

 obserwacja (zaangażowanie w prezentowana problematykę – wyzwalanie dyskusji; zachowania 
prospołeczne i prawidłowe kontakty interpersonalne) 
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 

Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 
 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Poziom studiów studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 

I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot Diagnoza psychopedagogiczna 

Semestr 5 3. Punkty ECTS:  3  

język przedmiotu polski 6. Rok studiów:  3 Rok akademicki 2022/2023 

Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć 
Wykład                               10  godzin w semestrze zaliczenie 

Ćwiczenia            10  godzin w semestrze ocena 

 Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu / osoby prowadzącej zajęcia 

 

II.  CELE KSZTAŁCENIA 

CK1: Zapoznanie studenta z istotą działań diagnostycznych w stosunku do dziecka z zaburzeniami 

rozwojowymi.  

CK2: Zapoznanie studenta z zaburzeniami rozwojowymi dziecka we wszystkich jego sferach. 
CK3: Doskonalenie umiejętności rozpoznawania przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych w oparciu  
o poznaną symptomatologię. 
CK4: Podnoszenie świadomości konieczności wsparcia i pomocy dla dzieci z trudnościami w uczeniu się  
i zachowaniu.  

III.  EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA 

Kod EK opis 

K_W09 
ma wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich 
zachodzących; rozumie istotę funkcjonalności tych środowisk, norm i patologii 

K_W10 
ma wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, 
uwzględniającą etapy rozwojowe jednostki oraz specjalne potrzeby edukacyjne uczniów  
i wychowanków z zaburzeniami rozwojowymi 

K_W11 
ma wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej  
i pomocowej oraz o specyfice funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości 
 i nieprawidłowości rozwojowych 

UMIEJĘTNOŚCI 

Kod E.K. opis 

K_U05 
ma umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania różnych sytuacji 
edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań 
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K_U07 
prawidłowo posługuje się zasadami, normami i regułami prawnymi, zawodowymi, organizacyjnymi 
i etycznymi w podejmowaniu działalności pedagogicznej; potrafi przewidzieć skutki konkretnych 
działań pedagogicznych 

K_U13 
posiada elementarne umiejętności diagnostyczne i badawcze pozwalające na rozpoznawanie 
sytuacji dzieci, młodzieży (w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), opracowywania 
wyników obserwacji i formułowania wniosków 

K_U16 

posiada rozwinięte kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi porozumiewać 
się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej, 
dialogowo rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w grupie, zespole 
wychowawczym 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod E.K. opis 

K_K05 
ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych w 
stosunku do dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

K_K06 jest świadomy istnienia etycznego wymiaru badań diagnostycznych w dziedzinie pedagogiki 

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 

WYKŁADY (tematy/treści programowe zajęć) 
Liczba 
godz. 

1. Pojęcia diagnozy, niedostosowania społecznego, specjalnych potrzeb edukacyjnych.  2 

2. Metody i techniki wykorzystywane podczas diagnozowania. Wybrane narzędzie 
diagnostyczne, m.in. Skala Niedostosowania Społecznego L. Pytki. 

3 

3. Pojęcie, istota i cele procesu terapii pedagogicznej, specyfika terapii zajęciowej, jej miejsce 
wśród innych rodzajów terapii. Struktura organizacyjna i podstawy prawne zajęć terapii 
pedagogicznej.  

4. Specyfika terapii pedagogicznej w szkole. Zasady terapii pedagogicznej i jej etapy. Przegląd 
metod terapii pedagogicznej. 

5. Terapia zaburzeń motywacji i osobowości w toku pracy reedukacyjno-    wyrównawczej. 
Pomoce dydaktyczne do zajęć korekcyjno-wyrównawczych. 

6. Formy terapii w zaburzeniach zachowania i adaptacji. Współpraca z rodziną podopiecznego. 

2 
 
 

1 
 

1 
 

1 

Razem liczba godzin wykładów 10 

ĆWICZENIA 
Liczba 
godzin 

1. Ćwiczenia - obserwacja i interpretacja zjawisk społecznych występujących w życiu 
wychowanka. 

3 

2. Wykorzystanie nabytej wiedzy do planowaniu diagnozy – przykłady diagnoz wydanych przez 
poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

2 

3. Rozpoznawanie potrzeb, możliwości i uzdolnień uczniów, ich aktywności (realizacja zadań 
należących do pedagoga szkolnego i specjalnego). 

2 

4. Planowanie, przygotowanie i realizowanie procesu diagnostycznego z użyciem różnorodnych 
metod i technik badawczych (praca z testami diagnostycznymi wykorzystującymi metody 
diagnoz przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów  
w wieku 7-9 lat; 10-12 lat; 13-15 lat. 

3 

Razem liczba godzin ćwiczeń 10 

Ogółem liczba godzin przedmiotu: 20 

V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Metody nauczania:  

M1:  Metoda problemowa, wykład problemowy 
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M2:  Scenariusze i projekty terapii - ćwiczenia o charakterze warsztatowym 

M3:  Analiza przypadku   

M4: Forum dyskusyjne 

Środki dydaktyczne:  

ŚD1:  Przykładowe testy do diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych  

ŚD2:  Komputer, multimedia komputerowe  

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 
Literatura obowiązkowa: 

1. Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna, podstawowe problemy i rozwiązania, 
Wydawnictwo Akademickie Żak, 2012. 

2. Stokowska-Zagdan E., Przybysz-Zaremba M., Stepaniuk J., Wybrane obszary diagnozy, profilaktyki, terapii 
w teorii i praktyce pedagogiczne, Warszawa 2020 

3. Skałbania B., Jeżewska-Krasnodębska E., Diagnoza i terapia. Konteksty teoretyczne i praktyka, Kraków 
2022 

4. Niemierko B., Diagnostyka edukacyjna, PWN, Warszawa 2011.  

5. Wysocka E., Diagnostyka pedagogiczna, Impuls, Kraków 2013. 

6. Bogdanowicz M., Ryzyko specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu: dysleksji, dysortografii  
i dysgrafii. Skala Ryzyka Dysleksji wraz z normami dla klas I i II, Gdańsk 2012. 

Literatura fakultatywna: 

1. Czajkowska I., Herda K., Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w szkole, Warszawa 2005. 

2. Skałbania B., Poradnictwo pedagogiczne, Impuls, Kraków 2012. 

3. Skorek M., Terapia pedagogiczna. Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć, Wydawnictwo Impuls, 
Kraków 2016.  

4. Wiatrowska L., Dmochowska H, Dojrzałość szkolna dzieci a ich gotowość do nauki, Kraków 2013. 

5. Wiatrowska L., Pokonywanie trudności w uczeniu się dzieci z dysleksją, Kraków 2013 

6. Wiatrowska L., Kłopoty z emocjami dzieci. Ścieżki zmian, Toruń 2009 

VII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności studenta 

Średnia 
liczba 

godzin na 
realizację 

Godziny zajęć z nauczycielem/ami 20 

Czytanie literatury 20 

Przygotowanie pracy 10 

Przygotowanie do egzaminu 15 

Pozostałe 10 

              RAZEM 75 

Liczba punktów ECTS  dla przedmiotu 3 

 VIII.SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
Dla wykładów 

 Frekwencja 

 Aktywność 

 obserwacja 

Dla ćwiczeń 

 frekwencja studenta na zajęciach 

 aktywność  
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 referat  

 obserwacja (zaangażowanie w prezentowana problematykę – wyzwalanie dyskusji; zachowania 
prospołeczne i prawidłowe kontakty interpersonalne) 
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 

Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 
 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Dyscyplina Pedagogika 

Poziom studiów Studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 

I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot Metody terapii pedagogicznej 

Semestr 5 Punkty ECTS: 3  

język przedmiotu polski Rok studiów:  3 Rok akademicki 2022/2023 

Formy dydaktyczne 
prowadzenia zajęć: 

Wykład (l. godz.)                       10 forma zaliczenia:  zaliczenie 

Ćwiczenia (l. godz.)                       10 forma zaliczenia: ocena 

 Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu / osoby prowadzącej 
zajęcia 

 

II.  CELE KSZTAŁCENIA 

CK1. Zapoznanie studenta ze specyfiką metod wykorzystywanych w terapii pedagogicznej. 
CK2. Zapoznanie studenta z klasyfikacją metod terapii w powiązaniu ze specjalnymi potrzebami i adresatami 

odziaływań. 
CK3. Poznanie metod wykorzystywanych we współczesnej terapii pedagogicznej. 
CK4. Zdobycie umiejętności opracowania, przedstawienia, prezentacji przydzielonej metody terapeutycznej – 

praca w zespole. Umiejętność wskazania adekwatnych zastosowań metod terapeutycznych.  

III.  EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA 

Kod EK opis 

 K_W05 
 ma podstawową wiedzę na temat wybranych instytucji życia społecznego oraz zachodzących miedzy 
nimi relacjach istotnych z punktu widzenia procesów pedagogicznych  

 K_W09 
ma wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących; 
rozumie istotę funkcjonalności tych środowisk, norm i patologii 

 K_W10 
ma wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, 
uwzględniającą etapy rozwojowe jednostki oraz specjalne potrzeby edukacyjne uczniów  
i wychowanków z zaburzeniami rozwojowymi        

 K_W11 
ma wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej  
i pomocowej oraz o specyfice funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości  
i nieprawidłowości rozwojowych 

UMIEJĘTNOŚCI 

Kod EK opis 

 K_U05 
ma umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania różnych sytuacji 
edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań  
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 K_U09 
potrafi integrować i zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w działaniach praktycznych; potrafi 
ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych  
z różnymi sferami działalności pedagogicznej        

 K_U10 
potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi z zakresu pedagogiki w analizie skuteczności 
podejmowanych działań praktycznych       

K_U12 
posiada umiejętność modelowania i wdrażania własnych rozwiązań konkretnych problemów 
edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, pomocowych     

K_U15 
potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania, 
potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonywania zadań w zakresie działalności 
pedagogicznej        

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod EK opis 

K_K02 
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, 
jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących 
projekty w różnych obszarach działalności pedagogicznej       

K_K05 
 ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych w stosunku 
do dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 

WYKŁADY (tematy/treści programowe  zajęć) Liczba godz. 

1. Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej – wprowadzenie i usystematyzowanie 

głównych zagadnień. Próba sformułowania teoretycznych podstaw działań 

terapeutycznych. Ogólna charakterystyka specyfiki metod i technik pomocy 

psychopedagogicznej. Współczesne kierunki oddziaływań w terapii pedagogicznej. 

5 

2. Klasyfikacja metod stosowanych w terapii pedagogicznej – zalecenia do stosowania, 
podział ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne (4h) 

 

3. Elementy TIK i e-learning w terapii pedagogicznej – zarys problematyki (1h) 

4 
 

1 

Razem liczba godzin wykładów 10 

ĆWICZENIA Liczba godzin 

1. Modelowa prezentacja metody terapii pedagogicznej przez wykładowcę: Metoda 
Dobrego Startu - teoretyczne podstawy, metodyka, zalecenia i możliwości zastosowania 
w pracy z dziećmi. 

2 

Prezentacje w zespołach oraz indywidualne:  
2. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (1h) 

3. Metoda Symboli Dźwiękowych, Masaż Shantali (1h) 
4. Animaloterapia: hipoterapia, dogoterapia, felinioterapia,, delfinoterapia, alpakoterapia, 

onoterapia (2h) 
5. Terapia zajęciowa: ergoterapia, arteterapia: plastykoterapia, muzykoterapia, 

choreoterapia, biblioterapia, teatroterapia, poezjoterapia (2h) 
6. Integracja sensoryczna, Metoda malowania dziesięcioma palcami, Sensolastyka (1h) 
7. Terapia behawioralna – specyfika, szanse i zagrożenia (1h) 
8. Praca terapeutyczna z dziećmi przejawiającymi trudności w czytaniu i pisaniu – 

wprowadzenie, przegląd metod (2h) 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

2 

Razem liczba godzin ćwiczeń 10 

Ogółem liczba godzin przedmiotu: 20 

V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Metody nauczania:  

1 wykład problemowy z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego 
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2 pokaz połączony z przeżyciem 

3 analiza przypadków 

4 Opis 

5 metoda projektów – przygotowanie autorskiej prezentacji wyznaczonej metody terapii pedagogicznej 

6 Objaśnienie 

Środki dydaktyczne:  

1  prezentacje multimedialne,  

2  teksty (wybrane artykuły do analizy),  

3 film,  

4 
materiały i pomoce przydatne w prezentacji poszczególnych metod (praca w gabinecie terapii 
pedagogicznej) 

5 materiały opracowane do każdych zajęć zamieszczone na platformie 

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 

Literatura obowiązkowa (maks. 10 poz., literatura najnowsza): 

1. Kaja B., Zarys terapii dziecka, Bydgoszcz 2001. 

2. Puszczałowska-Lizis E., Agnieszka Biała E. ,Terapia osób o specjalnych potrzebach, Otwock 2016. 

3. T. Lewandowska-Kidoń, B. Skałbania, Terapia pedagogiczna w teorii i działaniu, Kraków 2022. 

4. M. Bogdanowicz, Metoda Dobrego Startu, Gdańsk 2006. 

5. Dąbrowska-Jabłońska I., Terapia dzieci i młodzieży, Kraków 2021. 

6. Szempruch J., Ratajek A., Zbróg Z., Profilaktyka i terapia z perspektywy współczesnej pedagogiki, Kraków 
2009 

7. Sawa B., Jeżeli dziecko źle czyta i pisze, Warszawa 1994. 

8. Bogdanowicz M., Metoda Dobrego Startu, Warszawa 2004. 

9. A.Jean Ayers, Dziecko a integracja sensoryczna, Gdańsk 2015. 

Literatura fakultatywna 

1. Najbert E., Sipowicz K., Pietras T., Dogoterapia, Warszawa 2016. 

VII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności studenta 
Liczba godz. 

przeznaczona  
na realizację 

Godziny zajęć z nauczycielem/ami (na Sali lub w bezpośrednich zajęciach Zoom) 20 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 10 

Praca w terenie, współpraca w zespole 15 

Studiowanie literatury 5 

Przygotowanie projektu / prezentacji, itp.  25 

 RAZEM 75 

Liczba punktów ECTS  dla przedmiotu 3 

VIII. METODY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
Dla wykładów 

 Obecność na wykładach 

 Aktywność 
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Dla ćwiczeń 

 Obecność na zajęciach 

 Ocena aktywności studenta 

 Ocena opracowanej przez studenta prezentacji wskazanej metody terapii pedagogicznej oraz sposobu jej 

przedstawienia i omówienia 
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 

Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 
 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Dyscyplina Pedagogika 

Poziom studiów Studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 

I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 

Semestr 5 Punkty ECTS:  4  

język przedmiotu polski Rok studiów:  3 Rok akademicki 2022/2023 

Formy dydaktyczne 
prowadzenia zajęć: 

Wykład (l. godz.)                       - forma zaliczenia:  - 

Ćwiczenia (l. godz.)                       30 forma zaliczenia: egzamin 

 Imię i nazwisko 
koordynatora przedmiotu / 
osoby prowadzącej zajęcia 

 

II.  CELE KSZTAŁCENIA 

CK1: Student potrafi rozpoznać ucznia z grupy ryzyka dysleksji oraz dysleksji rozwojowej oraz udzielić mu 
wielowymiarowego wsparcia pedagogicznego i terapeutycznego.  
CK2: Celem jest zdobycie umiejętności identyfikowania specyficznych zaburzeń uczenia się u dzieci  
i uwrażliwienie na potrzeby ucznia z dysleksją. 
CK3: Celem przedmiotu jest wyposażenie w praktyczne umiejętności planowania, projektowania i prowadzenia 
zajęć korekcyjno-kompensacyjnych opartych na zróżnicowanych metodach terapii pedagogicznej. 
CK4: Celem jest drożenie do poszukiwania i realizacji rozwiązań pracy terapeutycznej z dziećmi ze specyficznymi 
trudnościami w nauce. 
 

III.  EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA 

Kod EK opis 

 K_W05 
 ma podstawową wiedzę na temat wybranych instytucji życia społecznego oraz zachodzących miedzy 
nimi relacjach istotnych z punktu widzenia procesów pedagogicznych  

K_W09 
ma wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących; 
rozumie istotę funkcjonalności tych środowisk, norm i patologii 

K_W10 
ma wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, 
uwzględniającą etapy rozwojowe jednostki oraz specjalne potrzeby edukacyjne uczniów  
i wychowanków z zaburzeniami rozwojowymi        

K_W11 
ma wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej  
i pomocowej oraz o specyfice funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości  
i nieprawidłowości rozwojowych 

K_W12 
zna specyfikę funkcjonowania uczniów i wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  
w tym uczniów szczególnie uzdolnionych        

UMIEJĘTNOŚCI 
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Kod EK opis 

 K_U05 
ma umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania różnych sytuacji 
edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań  

K_U08 
prawidłowo posługuje się normami i regułami zawodowymi w działalności pedagogicznej, planując  
i realizując rozwiązania konkretnych zadań z zakresu edukacji, opieki, wychowania, pomocowej  
i terapeutycznej        

K_U09 
potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi z zakresu pedagogiki w analizie skuteczności 
podejmowanych działań praktycznych 

K_U10 
potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi z zakresu pedagogiki w analizie skuteczności 
podejmowanych działań praktycznych 

K_U12 
posiada umiejętność modelowania i wdrażania własnych rozwiązań konkretnych problemów 
edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, pomocowych 

K_U15 
potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania, 
potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonywania zadań w zakresie działalności 
pedagogicznej 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod EK opis 

 K_K05 
 ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych  
w stosunku do dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 

WYKŁADY (tematy/treści programowe  zajęć) Liczba godz. 

Razem liczba godzin wykładów n.d. 

ĆWICZENIA (l. h.) Liczba godzin 

1.  Specyficzne trudności i niepowodzenia szkolne- zagadnienia ogólne (łącznie 8h): 

 niepowodzenia szkolne jawne i ukryte; 

 biopsychiczne przyczyny trudności i niepowodzeń w nauce; 

 wskaźnik fragmentarycznego deficytu rozwojowego 

 pojęcie dysleksji rozwojowej w najnowszej interpretacji naukowej. 

 pojęcie ryzyka dysleksji – definicja i objawy. Przykłady ćwiczeń skierowanych do dzieci 
z zaburzeniami analizy i syntezy wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, 
orientacji przestrzennej, analizy i syntezy wzrokowej,  lateralizacji. 

 podstawy diagnozy dysleksji – współczesne standardy diagnozowania zaburzenia, 
wprowadzenie do diagnozy umiejętności czytania i pisania. 

2.  Sylwetka pedagoga – terapeuty i organizacja jego pracy. Istota dialogu 
i współdziałania terapeuty i dziecka (1h) 
3.  Specyfika oddziaływań korekcyjno- kompensacyjnych w terapii pedagogicznej 
- specyfika funkcjonowania ucznia z dysleksją – różne oblicza zaburzenia i fundamentalne 
zasady pracy terapeutycznej (łącznie 8h): 

 Zasady pracy korekcyjno-kompensacyjnej 

 Planowanie pracy korekcyjno- kompensacyjnej 

 Organizacja pracy w oparciu o zasady pracy z dzieckiem z dysleksją 

 Programowanie jednostki metodycznej 

 Praca z dzieckiem w domu – wspomaganie odziaływań trójtorowych (DZIECKO - 
terapeuta-rodzic-nauczyciel) 

4. Programy usprawniające czytanie i pisanie (łącznie 12h): 

 Metoda Dobrego Startu – utrwalenie (1h) 

 Kształcenie umiejętności czytania i pisania z wykorzystaniem  

 ćwiczeń B. Zakrzewskiej (4h) 

 Odimienna metoda czytania Ireny Majchrzak (1h) 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
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 Metoda barwno-dźwiękowa Heleny Metery (1h) 

 Nauka czytania i pisania metodą Marii Montessori (1h) 

 Kształcenie umiejętności czytania i pisania z wykorzystaniem Metody 18 struktur 
wyrazowych (2h) 

 Kształcenie umiejętności czytania i pisania z wykorzystaniem ćwiczeń J. Mickiewicz (2h) 

 Sylabowe metody nauki czytania. Symultaniczno-sekwencyjna metoda Jadwigi 
Cieszyńskiej (2h) 

5. Sytuacje szkolne stwarzające ryzyko wystąpienia wtórnych zaburzeń emocjonalnych 
dzieci z dysleksją (1h) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Razem liczba godzin ćwiczeń 30 

Ogółem liczba godzin przedmiotu: 30 

V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Metody nauczania:  

1 wykład problemowy z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego 

2 pokaz połączony z przeżyciem 

3 analiza przypadków 

4 opis 

6 objaśnienie, instruktaż  

Środki dydaktyczne:  

1 prezentacje multimedialne 

2 teksty (wybrane artykuły do analizy) 

3 film 

4 zasoby – bank materiałów 

5 Pomoce terapeutyczne do poszczególnych metod 

6 materiały opracowane do każdych zajęć zamieszczone na platformie 

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 

Literatura obowiązkowa (maks. 10 poz., literatura najnowsza): 

1. Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie, Gdańsk 2002. 
2. Lewandowska-Kidoń T., Skałbania B., Terapia pedagogiczna w teorii i działaniu, Kraków 2022. 
3. Ratajek A., Zaburzenia rozwojowe dzieci (Rozdział 5: 5.1 Klasyfikacja zaburzeń rozwojowych dzieci,  

5.2 Charakterystyka typowych zaburzeń rozwojowych dzieci; 5.3 Profilaktyka i terapia zaburzeń 
dziecięcych), [w:] Sześciolatek w roli ucznia, pod red. M. Kwaśniewskiej, J. Lendzion, Kielce 2016. 

4. Górniewicz E., Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, Toruń 2011. 
5. Ratajek A., Koncepcja wsparcia pedagogicznego dziecka z dysleksją rozwojową, [w:] Dziecko  

w sytuacjach uczenia się. Codzienność w poznawaniu świata i siebie, pod red. J. Malinowskiej,  

E. Jezierskiej-Wiejak, Instytut Pedagogiki UWr, Wrocław 2017. 

6. Micorek M., Materiały pomocnicze do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi sześcioletnimi  
|i siedmioletnimi, Bielsko-Biała 2006. 

7. Ratajek A., Dobry uczeń z dysleksją, Nauczanie Początkowe: materiały metodyczne dla nauczycieli.  

Nr 2/ 2014/2015. 

8. Ratajek A., Zbróg Z., Szempruch J. (red.), Profilaktyka i terapia z perspektywy współczesnej pedagogiki, 
Kraków. Wyd. Libron 2011. 

9. Jagier A. (red.), Mały uczeń w szkole, Gdańsk 2010. 
10. Czajkowska I., Herda K., Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w szkole: poradnik dla nauczycieli, 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998. 
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Literatura fakultatywna: 

1. Kaja B., Zarys terapii dziecka: metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej rozwój 
dziecka, Wyd. Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2001. 

2. Zakrzewska B., Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, WSiP, Warszawa 1996. 
3. Franczyk A., Krajewska K., Skarbiec nauczyciela terapeuty, Kraków 2015. 
4. Ratajek A., Zaburzenia w koncentracji a ryzyko dysleksji, Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 2, Kielce 

2011. 
5. Ratajek A.,  Lekcja dysleksji – rozmowa z profesor Martą Bogdanowicz,  „Nowe Horyzonty Edukacji” Nr 3 

(10) 2014. 
6. Cieszyńska, J., Nauka czytania i pisania krok po kroku. Jak przeciwdziałać dysleksji, Kraków 2005. 

VII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności studenta 
Liczba godz. 

przeznaczona  
na realizację 

Godziny zajęć z nauczycielem/ami (na Sali lub w bezpośrednich zajęciach Zoom) 30 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 10 

Praca w terenie, współpraca w zespole 10 

Studiowanie literatury 10 

Przygotowanie prac pisemnych 10 

Przygotowanie projektu / prezentacji, itp.  10 

Przygotowanie do egzaminu 10 

Analiza przypadku 10 

Pozostałe  - 

 RAZEM 100 

Liczba punktów ECTS  dla przedmiotu 4 

VIII. METODY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
Dla wykładów 

- 

Dla ćwiczeń 

 ocena aktywności studenta 

 frekwencja 

 opracowanie teczki z pomocami terapeutycznymi według wskazanej metody pracy korekcyjno-

kompensacyjnej i omówienie 

 egzamin 
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 

Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 
 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Dyscyplina Pedagogika 

Poziom studiów Studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 

I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot Metodyka pracy pedagoga szkolnego 

Semestr 5 Punkty ECTS:  4  

język przedmiotu polski Rok studiów:  3 Rok akademicki 2022/2023 

Formy dydaktyczne 
prowadzenia zajęć: 

Wykład (l. godz.) 10 forma zaliczenia:  egzamin 

Ćwiczenia(l. godz.) 20 forma zaliczenia: zaliczenie 

 Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu / osoby 
prowadzącej zajęcia 

 

II.  CELE KSZTAŁCENIA 

CK1. przedstawienie zadań pedagoga szkolnego i sposobów ich realizacji,   
CK2. poznanie podstawowych metod i narzędzi pracy pedagoga, 
CK3. zapoznanie z dokumentacją obowiązująca pedagoga szkolnego,   
CK4. przedstawienie organizacji pracy świetlicy szkolnej i środowiskowej, jej form  i metod pracy. 

III.  EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA 

Kod EK opis 

K_W08 
ma wiedzę na temat teorii wychowania, uczenia się i nauczania, procesów opiekuńczo-wychowawczych 

oraz edukacyjnych, ich współczesnych uwarunkowań kulturowych i społecznych  

K_W09 
ma wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących; 

rozumie istotę funkcjonalności tych środowisk, norm i patologii  

K_W10 

ma wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, 

uwzględniającą etapy rozwojowe jednostki oraz specjalne potrzeby edukacyjne uczniów i wychowanków 

z zaburzeniami rozwojowymi  

K_W11 

ma wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej  

i pomocowej oraz o specyfice funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości  

i nieprawidłowości rozwojowych  

K_W12 zna specyfikę funkcjonowania uczniów i wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 

uczniów szczególnie uzdolnionych  

UMIEJĘTNOŚCI 

Kod EK opis 
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K_ U05 ma umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania różnych sytuacji edukacyjnych 

oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań  

K_ U09 

potrafi integrować i zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w działaniach praktycznych; potrafi 

ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych  

z różnymi sferami działalności pedagogicznej  

K_ U10 
potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi z zakresu pedagogiki w analizie skuteczności 

podejmowanych działań praktycznych 

K_ U13 

posiada elementarne umiejętności diagnostyczne i badawcze pozwalające na rozpoznawanie sytuacji 

dzieci, młodzieży (w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), opracowywania wyników obserwacji 

i formułowania wniosków  

K_ U15 

potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania, potrafi 

dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonywania zadań w zakresie działalności 

pedagogicznej  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod EK opis 

K_ K05 ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych w stosunku 

do dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 

WYKŁADY (tematy/treści programowe  zajęć) Liczba godz. 

1. Cechy  i zasady pedagoga szkolnego.  

2. Zadania i rola pedagoga szkolnego .  

3. Metody stosowane w pracy przez pedagoga szkolnego.  

4. Dokumentacja pedagoga szkolnego.  

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 

6. Diagnoza funkcjonowania wychowawczo-opiekuńczego ucznia. 

7. Organizacja pracy świetlicy szkolnej i środowiskowej. 

8. Formy pracy i podział metod pracy w świetlicy, analiza planów działalności 

rocznej, miesięcznej, tygodniowej. 

9. Zajęcia integracyjne, rozwijające i relaksacyjne w świetlicy szkolnej. 

10. Zajęcia okolicznościowe; ferie, półkolonie w świetlicach szkolnych 
 i środowiskowych 

 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 

 

Razem liczba godzin wykładów 10 

ĆWICZENIA Liczba godzin 

1. Stworzenie katalogu pożądanych cech pedagoga szkolnego.  

2. Stworzenie katalogu zasad, którymi kieruje się pedagog w swojej pracy.  

3. Problemy, jakie rozwiązuje pedagog.  

4. Instytucje, z którymi współpracuje pedagog ( lista, rola)  

5. Prezentacja wybranej przez studentów metody pracy pedagoga.  

6. Tworzenie planu pracy pedagoga szkolnego. 

7. Analiza dokumentacji pedagoga szkolnego  

8. Jak urządzić gabinet pedagoga? – dyskusja.  

9. Jak rozmawiać z trudnymi rodzicami? – dyskusja, przygotowanie i odegranie scenek 

10. Scenariusz spotkania edukacyjnego dla rodziców - analiza 

11. Pisanie scenariusza spotkania z rodzicami.  

12. Pisanie scenariusza zajęć integracyjnych.  

13. Analiza planów świetlicy (roczny, miesięczny, tygodniowy)  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 
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14. Pisanie miesięcznego planu świetlicy.  

15. Pisanie scenariusza spotkania z rodzicami.  

16. Analiza przypadku.  

17. Dyskusje  

1 

1 

2 

1 
2 

Razem liczba godzin ćwiczeń 20 

Ogółem liczba godzin przedmiotu: 30 

V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Metody nauczania:  

1 
2 

3 

4 

5 

 

Wykład problemowy z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego 

Analiza dokumentacji 

Studium przypadku 

Dyskusja 

Burza mózgów 
 

Środki dydaktyczne:  

1  Prezentacja 

2  Film 

3 Wzory dokumentów 

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 

Literatura obowiązkowa (maks. 10 poz., literatura najnowsza): 

1. Kalinowska-Witek B., Lewandowska-Kidoń T., Rola pedagoga szkolnego w szkolnym systemie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. Wydanie 2, Warszawa 2022 

2. J.Kordziński, Szkoła dialogu czyli o narzędziach w pracy nauczyciela opartych na aktywnej komunikacji 
 z uczniem, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2016 

3. M.Sałasiński , B.Badziukiewicz, Vademecum Pedagoga Szkolnego, wyd.WSiP, Warszawa 2003 
4. T.Lewandowska Kidoń, B.Kalinowska-Witek, Rola pedagoga szkolnego w szkolnym systemie pomocy 

psychologiczno pedagogicznej, UMCS, Lublin 2016 
5. Chojak M., Nauczycielska diagnoza pedagogiczna w przedszkoli i w szkole, Warszawa 2020 
6. Skibska J. , Twaróg-Kanus A. , Borzęcka A., Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne w percepcji nauczycieli 

szkół ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych, Kraków 2021 
 

Literatura fakultatywna: 

D.Pankowska, Pedagogika dla nauczycieli w praktyce, Impuls, Kraków 2008 

VII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności studenta 
Liczba godz. 

przeznaczona  
na realizację 

Godziny zajęć z nauczycielem/ami (na Sali lub w bezpośrednich zajęciach Zoom) 30 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 20 

Praca w terenie, współpraca w zespole 5 

Studiowanie literatury 15 

Przygotowanie prac pisemnych 10 

Przygotowanie projektu / prezentacji, itp. 10 

Przygotowanie do egzaminu  10 
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Analiza przypadku  

Pozostałe   

 RAZEM 100 

Liczba punktów ECTS  dla przedmiotu 5 

VIII. SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Dla wykładów 

 frekwencja 

 egzamin 

Dla ćwiczeń 

 frekwencja 

 ocena aktywności i poziomu merytorycznego wypowiedzi studenta 

 obserwacja postępów w pracy indywidualnej 

 prace zaliczeniowe (pisane w grupach i indywidualnie) 
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 

Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 
 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Dyscyplina Pedagogika 

Poziom studiów Studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 

I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot Diagnoza i terapia zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży 

Semestr 5 Punkty ECTS:  3  

język przedmiotu polski Rok studiów:  3 Rok akademicki 2022/2023 

Formy dydaktyczne 
prowadzenia zajęć: 

Wykład (l. godz.) 10 forma zaliczenia:  zaliczenie  

Ćwiczenia(l. godz.) 10 forma zaliczenia: ocena 

 Imię i nazwisko 
koordynatora przedmiotu / 
osoby prowadzącej zajęcia 

 

II.  CELE KSZTAŁCENIA 

CK1 Zapoznanie studenta z podstawowymi założeniami diagnostyki resocjalizacyjnej. 
CK2 Zapoznanie studenta z działaniami terapeutycznymi stosowanymi wobec uczniów z zaburzeniami 
zachowania. 
CK3 Doskonalenie umiejętności właściwego obserwowania i analizowania zachowań dzieci i młodzieży. 
CK4 Doskonalenie umiejętności trafnego doboru metod terapeutycznych do rodzaju i zakresu zaburzeń dzieci. 
CK5 Troska i praca nad sobą w zakresie etycznego i poprawnego komunikowania się z dziećmi o zaburzonym 
zachowaniu. 

III.  EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA 

Kod EK opis 

K_W09 
ma wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących; 
rozumie istotę funkcjonalności tych środowisk, norm i patologii 

K_W10 
 ma wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, 
uwzględniającą etapy rozwojowe jednostki oraz specjalne potrzeby edukacyjne uczniów i 
wychowanków z zaburzeniami rozwojowymi 

K_W11 
ma wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i 
pomocowej oraz o specyfice funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości i 
nieprawidłowości rozwojowych 

UMIEJĘTNOŚCI 

Kod EK opis 

K_U05 
ma umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania różnych sytuacji 
edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań 
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K_U09 
 potrafi integrować i zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w działaniach praktycznych; potrafi 
ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z 
różnymi sferami działalności pedagogicznej 

K_U10 
potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi z zakresu pedagogiki w analizie 
skuteczności podejmowanych działań praktycznych 

K_U13 
posiada elementarne umiejętności diagnostyczne i badawcze pozwalające na rozpoznawanie 
sytuacji dzieci, młodzieży (w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), opracowywania 
wyników obserwacji i formułowania wniosków 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod EK opis 

K_K05 
ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych w 
stosunku do dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

K_K06 jest świadomy istnienia etycznego wymiaru badań diagnostycznych w dziedzinie pedagogiki  

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 

WYKŁADY (tematy/treści programowe  zajęć) Liczba godzin 

1.Podstawowe założenia teoretyczne diagnostyki resocjalizacyjnej: a) niedostosowanie 
społeczne a zaburzenie, b) kryteria diagnostyczne niedostosowania społecznego. 

2 

2.Modele diagnozowania w pedagogice: a) ujęcie strukturalno-funkcjonalne, b) ujęcie 
strukturalno-dynamiczne. 

1 

3.Metodologiczne podstawy diagnozy w resocjalizacji. 1 

4.Etapy diagnozy resocjalizacyjnej:  a) diagnoza konstatująca fakty, b) diagnoza projektująca c) 
diagnoza kontrolująca przebieg oddziaływań, d) diagnoza efektów, sprawdzająca.  

1 

5.Płaszczyzny, sfery i obszary diagnozy resocjalizacyjnej. 1 

6. Dzieci z trudnościami wychowawczymi – etiologia i symptomatologia. Zakres i    obszary 
diagnozy dziecka z trudnościami wychowawczymi.  

1 

7. Istota, zasady, formy terapii pedagogicznej.   1 

8.Modele oddziaływań terapeutycznych. 2 

Razem liczba godzin wykładów 10 

ĆWICZENIA Liczba godzin 

1. Diagnoza niektórych problemów funkcjonowania rodziny jako środowiska wychowawczego – 
przemoc i zaniedbywanie dzieci. 

1 

2. Diagnoza sytuacji szkolnej: diagnoza środowiska wychowawczego szkoły, diagnoza 
funkcjonowania dziecka w rolach szkolnych, 

1 

3. Diagnoza funkcjonowania dziecka w szkole: osiągnięcia i niepowodzenia szkolne – problemy 
diagnozy; diagnoza przystosowania do warunków i wymagań szkolnych; istota odmowy 
chodzenia do szkoły: charakter  i diagnoza problemu, interwencje. 

1 

4.Socjoterapia i jej istota – założenia metodyczne zajęć socjoterapeutycznych. Model 
postępowania socjoterapeutycznego.  

1 

5. Techniki socjometryczne w diagnozowaniu sytuacji społecznej w klasie szkolnej: socjometria i 
jej istota, odmiany socjometrii (technika Moreno, technika „Zgadnij kto”, technika szeregowania 
rangowego, porównywanie parami, skale oszacowań, „Plebiscyt życzliwości i niechęci”, techniki 
kombinowane). 

1 

6. Metody, techniki i narzędzia diagnozujące zaburzenia w zachowaniu: a) zaburzenia 
antyspołeczne, b) zaburzenia przemocowe, agresji i autoagresji oraz reagowania na frustrację, 
c) zaburzenia nieprzystosowania społecznego. 

1 

7. ADHD i zahamowanie jako obszary diagnozy dziecka w sytuacji szkolnej i domowej:  
a) nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD), b) zahamowanie.  

1 

8. Korygowanie zaburzeń zachowań dzieci i młodzieży – programy i techniki pracy: a) relacje z 
dorosłymi, b) wzbudzanie motywacji, c) obraz własnej osoby. 

1 
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9. Terapia pedagogiczna i jej metody działań terapeutycznych: metoda malowania dziesięcioma 
palcami, metoda Weroniki Sherborne, ćwiczenia relaksacyjne, metoda aktywnego słuchania 
muzyki wg Batii Strauss, burza mózgów, praca w grupie,  ćwiczenia wyciszające emocje 
(kształcenie emocjonalne), Metoda T. Gordona - uczenie sposobów wzajemnego okazywania 
sobie akceptacji i zrozumienia, Metoda C. Sutton – metoda pracy z trudnymi zachowaniami 
dzieci; metody oddziaływań bezpośrednich (nagrody, kary) i pośrednich (modelowania, 
zadaniowa, perswazji).  

1 

10. Bajkoterapia i poezjoterapia jako odmiany terapii książką.  1 

Razem liczba godzin ćwiczeń 10 

Ogółem liczba godzin przedmiotu: 20 

V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Metody nauczania:  

1 wykład problemowy 

2 prezentacja multimedialna 

3 dyskusja 

4 prezentacja referatów 

5 analiza tekstów źródłowych 

Środki dydaktyczne:  

1 podręczniki 

2 rzutnik multimedialny 

3 materiały papiernicze i rysunkowe 

4 telewizor i odtwarzacz CD 

5 rysunki i plansze 

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 

Literatura obowiązkowa (maks. 10 poz., literatura najnowsza): 

1. Deptuła M., Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej, Bydgoszcz 2005. 

2. Elliott J., Dzieci i młodzież w kłopocie, Warszawa 2000. 

3. Ganczarska M. (red.), Socjoterapia wychowanków pogotowia opiekuńczego. Opole 2008. 

4. Winczura B., Emocje dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu, Kraków 2017. 

5. Kołakowski A., Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka, Sopot 2013. 

6. Katela K., Mróz J., Psychologiczne aspekty trudności w wychowaniu dzieci z zaburzeniami rozwoju i 
zachowania, Kielce 2010. 

7. Jarczyńska J. , Wspomaganie rozwoju dzieci z ADHD w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym – 
przegląd metod, technik i programów. W: M. Deptuła (red.) Profilaktyka w grupach ryzyka. Działania. T. 
2, Warszawa 2010. 

8. Kaja B., Zarys terapii dziecka. Metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy  wspomagającej rozwój 
dziecka, Bydgoszcz 2001, 

9. Kendall P.C., Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Mechanizmy zaburzeń i techniki 
terapeutyczne dla praktyków i rodziców, Gdańsk 2004. 

10. Wysocka E., Diagnoza w resocjalizacji, Warszawa 2008. 

11. Zwierzyńska E., Matuszewski A., Kwestionariusz Ja i moja szkoła, Warszawa 2002. 

Literatura fakultatywna: 

1. Kołakowski A., Wolańczyk T., Pisuła A., Skotnicka M., Kozłowska A., Zaburzenia życia uczuciowego 
dziecka problemem rodziny. Jak pomóc    rodzinie i dziecku?, Warszawa 2007. 
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2. Krzywda B., Przedszkole – geneza i rodzaje lęków dziecięcych, Remedium 7-8/2004. 

3. Piszczek M., Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2007. 

4. Rybarska-Jarosz D., Socjoterapia jako metoda wspierająca dzieci będące w trudnej sytuacji życiowej, 
„Opieka Wychowanie Terapia”, Warszawa 2001 

5. Sawicka K., Rozwój autokontroli emocjonalnej, Warszawa 1993. 

6. Wiatrowska L., Werbalne i obrazowe przyswajanie liter. Nauczanie dzieci z dysleksją i nie tylko ...., 
Wrocław 2012.  

7. Wiatrowska L., Pokonywanie trudności w uczeniu się dzieci z dysleksją, Kraków 2013.  

VII. OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ 

Forma aktywności studenta 
Liczba godz. 

przeznaczona  
na realizację 

Godziny zajęć z nauczycielem/ami (na Sali lub zdalnych zajęciach Zoom) 20 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 10 

Praca w terenie, współpraca w zespole - 

Studiowanie literatury 20 

Przygotowanie prac pisemnych - 

Przygotowanie projektu / prezentacji, itp. 25 

Przygotowanie do egzaminu - 

Analiza przypadku - 

Pozostałe - 

 RAZEM 75 

Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 3 

VIII. SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
Dla wykładów 

 Frekwencja 

 Aktywność 

 obserwacja 

Dla ćwiczeń 

 frekwencja studenta na zajęciach 

 aktywność  

 referat  

 obserwacja (zaangażowanie w prezentowana problematykę – wyzwalanie dyskusji; zachowania 
prospołeczne i prawidłowe kontakty interpersonalne) 
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 

Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 
 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Dyscyplina Pedagogika 

Poziom studiów Studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 

I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot 
Profilaktyka niedostosowania społecznego i zagrożeń  

rozwoju dzieci i młodzieży 

Semestr 6 Punkty ECTS:  4  

język przedmiotu polski Rok studiów:  III Rok akademicki 
2022/202

3 

Formy dydaktyczne 
prowadzenia zajęć: 

Wykład (l. godz.)                       10 forma zaliczenia:  egzamin 

Ćwiczenia (l. godz.)                       15 forma zaliczenia: ocena 

 Imię i nazwisko 
koordynatora przedmiotu / 
osoby prowadzącej zajęcia 

 

II.  CELE KSZTAŁCENIA 
CK1. Przygotowanie do pracy w zakresie profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. 
CK2. Dostarczenie wiedzy o oddziaływaniach profilaktycznych. 
CK3. Kształtowanie umiejętności identyfikowania czynników ryzyka i odpowiedniego doboru oddziaływań 

profilaktycznych. 
CK4. Kształtowanie umiejętności planowania, realizowania i ewaluacji programów profilaktycznych. 

III.  EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA 

Kod EK opis 

K_W06 Ma wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach w kontekście działań 
pedagogicznych 

K_W09 Ma wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących; 
rozumie istotę funkcjonalności tych środowisk, norm i patologii 

K_W10 Ma wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, 
uwzględniającą etapy rozwojowe jednostki oraz specjalne potrzeby edukacyjne uczniów  
i wychowanków z zaburzeniami rozwojowymi 

K_W12 Zna specyfikę funkcjonowania uczniów i wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  
w tym uczniów szczególnie uzdolnionych 

UMIEJĘTNOŚCI 

Kod EK opis 

K_U01 
Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne w powiązaniu z różnymi obszarami 

działalności pedagogicznej 
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K_ U05 
Ma umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania różnych sytuacji 

edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań 

K_ U08 
Prawidłowo posługuje się normami i regułami zawodowymi w działalności pedagogicznej, planując  
i realizując rozwiązania konkretnych zadań z zakresu edukacji, opieki, wychowania, pomocowej 
i terapeutycznej 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod EK opis 

K_ K03 
Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi  
w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań pedagogicznych 

K_ K04 
Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę oraz umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii oraz 
pokrewnych dyscyplin naukowych 

K_ K05 
Ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych  
w stosunku do dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 

WYKŁADY (tematy/treści programowe  zajęć) 
Liczba 
godzin 

W 1 - Profilaktyka – definicje, poziomy działań profilaktycznych i ich implikacje dla systemu edukacji 
i resocjalizacji. 
W 2 - Szkoła jako miejsce prowadzenia zajęć z obszaru profilaktyki pierwszo-i drugorzędowej. 
W 3 - Zajęcia profilaktyczne jako narzędzie oddziaływania na czynniki ryzyka i czynniki chroniące 
młodzież. 
W 4 - Jak zaplanować zajęcia profilaktyczne dotyczące sytuacji problemowej, która została 
zdiagnozowana w zespole klasowym, w środowisku lokalnym. 
W 5 - Zasady prowadzenia programów profilaktycznych. Podstawowe składniki programów 
profilaktyki i wczesnej interwencji. Dostępne (gotowe) programy profilaktyczne, ich wdrażanie  
i ewaluacja w placówkach oświatowych. 
 

2 
 

2 
2 
 

2 
 

2 

Razem liczba godzin wykładów 10 

ĆWICZENIA 
Liczba 
godzin 

ĆW 1 - Prezentacja wybranych programów profilaktycznych dotyczących uzależnień (np. „Program 
siedmiu kroków” Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Zastosowanie 
programu w pracy pedagogicznej.   
ĆW 2 - Prezentacja wybranych programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania agresji  
i przemocy w szkole (np. „Saper, czyli jak rozminować agresję). 
ĆW 3 - Przegląd wybranych programów psychoedukacyjnych. Film pt. „Stres pod kontrolą” jako 
przykład interaktywnych zajęć profilaktycznych dla klas maturalnych.   
ĆW 4 - Uzależnienia – nikotynizm, alkoholizm, narkomania – zapobieganie poprzez realizację 
programów profilaktycznych w placówkach edukacyjnych i resocjalizacyjnych. 
ĆW 5 - Różnorodność zastosowań profilaktyki pierwszorzędowej w kształtowaniu zdrowia, rozwoju  
i poczucia dobrostanu dzieci i młodzieży.   
ĆW 6 - Znaczenie wiedzy o nieprawidłowościach rozwoju (na różnych etapach ontogenezy) w pracy 
profilaktycznej. 
ĆW 7 - Grupy ryzyka a oddziaływania profilaktyczne i interwencyjne. Kreowanie przez pedagogów 
wzorców rozwoju - promujących zdrowie psychiczne - w środowisku lokalnym. 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 
 

2 
 

2 
 

3 

Razem liczba godzin ćwiczeń 15 

Ogółem liczba godzin przedmiotu: 25 

V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Metody nauczania:  

1. praca w grupach  
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2. wykład  
3. prezentacja scenariuszy profilaktycznych 
4. analiza tekstów z dyskusją  

Środki dydaktyczne:  

1. Przygotowane teksty źródłowe  
2. Rzutnik multimedialny 

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 

Literatura obowiązkowa (maks. 10 poz., literatura najnowsza): 

1. Forcehimes,  A.A., Miller W.R., Allen Z., 2020. Terapia uzależnień. Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków.  

2. Malorny, I., 2016. Ryzyko uzależnienia młodzieży szkolnej od narkotyków. Strategie profilaktyczne  
i interwencyjne podejmowane w środowisku lokalnym. Katowice, Wyd. UŚ. 

3. Porzaka, R. (red.) (2019). Profilaktyka w szkole. Stan i rekomendacje dla systemu oddziaływań 
profilaktycznych w Polsce. Lublin Wyd. Fundacji „Masz Szansę” 

4. Stokowska-Zagdan E., Przybysz-Zaremba M., Stepaniuk J., 2020. Wybrane obszary diagnozy, profilaktyki, 
terapii w teorii i praktyce pedagogicznej. Warszawa, Difin. 

Literatura fakultatywna: 

1. Ostaszewski, K. Edukacja w zapobieganiu zachowaniom ryzykownym, [w]: Edukacja zdrowotna:  
podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka / red. Naukowa Woynarowska, B., 2017, Warszawa, PWN,  
s.437-455. 

VII. OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ 

Forma aktywności studenta 
Liczba godz. 

przeznaczona  
na realizację 

Godziny zajęć z nauczycielem/ami (na Sali lub w bezpośrednich zajęciach Zoom) 25 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 10 

Praca w terenie, współpraca w zespole  

Studiowanie literatury 20 

Przygotowanie prac pisemnych  

Przygotowanie projektu / prezentacji, itp.  

Przygotowanie do egzaminu 25 

Przygotowanie do kolokwium 20 

Pozostałe  

 RAZEM 100 

Liczba punktów ECTS  dla przedmiotu 4 

VIII. SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
Dla wykładów 

 egzamin 
 

Dla ćwiczeń 

 

 aktywne uczestnictwo  

 kolokwium 
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 

Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 
 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Dyscyplina Pedagogika 

Poziom studiów Studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 

I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot Poradnictwo pedagogiczne i rodzinne 

Semestr 6 Punkty ECTS:  5  

język przedmiotu polski Rok studiów:  3 Rok akademicki 2022/2023 

Formy dydaktyczne 
prowadzenia zajęć: 

Wykład (l. godz.)                       10 forma zaliczenia:  egzamin 

Ćwiczenia (l. godz.)                       15 forma zaliczenia: ocena 

 Imię i nazwisko 
koordynatora przedmiotu / 
osoby prowadzącej zajęcia 

dr Witold Pietruk 

II.  CELE KSZTAŁCENIA 
CK1. Zapoznanie studentów z celami, zadaniami, rolą i formami poradnictwa rodzinnego                                        
i pedagogicznego. Charakterystyka poradnictwa rodzinnego i pedagogicznego świadczonego przez wybrane 
instytucje, w tym poradnie psychologiczno-pedagogiczne.  
CK2. Zapoznanie studenta z zadaniami poradnictwa rodzinnego na tle faz rozwoju rodziny. Najczęściej 
napotykane problemy w poradnictwie: problemy małżeńskie, problemy w relacji rodzice - dzieci - 
podstawowa analiza.  
CK3. Doskonalenie umiejętności ukierunkowanej na wspieranie, towarzyszenie i rozwijanie kompetencji 
wychowawczych rodziców.  
CK4. Zapoznanie studenta z programami wychowawczo-profilaktyczne w zakresie treści i działań 
wychowawczych i profilaktycznych skierowanych do uczniów, ich rodziców lub opiekunów i nauczycieli. 

III.  EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA 

Kod EK opis 

K_W03 
ma wiedzę o rodzajach, celach, organizacji i funkcjonowaniu struktur instytucji realizujących 
działalność edukacyjną, wychowawczą, opiekuńczą i pomocową 

K_W07 
 ma wiedzę na temat człowieka w odniesieniu do wybranych obszarów działalności pedagogicznej 
oraz wiedzę o aspektach społecznych, psychologicznych i kulturowych tej działalności 

K_W05 
ma podstawową wiedzę na temat wybranych instytucji życia społecznego oraz zachodzących między 
nimi relacjach istotnych z punktu widzenia procesów pedagogicznych 

K_W09 
ma wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących; 
rozumie istotę funkcjonalności tych środowisk, norm i patologii 

K_W15 
ma wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach 
stosowanych w wybranych obszarach działalności pedagogicznej 

UMIEJĘTNOŚCI 

Kod EK opis 
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K_U01 
 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne w powiązaniu z różnymi obszarami 
działalności pedagogicznej 

K_U04 
 potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz 
samodzielnego projektowania strategii działań pedagogicznych 

K_U09 
potrafi integrować i zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w działaniach praktycznych; potrafi 
ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych  
z różnymi sferami działalności pedagogicznej 

K_U11 
posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii,  
z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki pedagogicznej 

K_U14 
potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań 
związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod EK opis 

K_K01 
 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dokształcania 
zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali 
umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia  

K_K07 
odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne, 
poprawnie rozstrzyga dylematy wynikające z roli pedagoga, przestrzega zasad etyki zawodowej 

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 

WYKŁADY (tematy/treści programowe  zajęć) Liczba godzin 

1. Wykład: cele, zadania, rola i formy poradnictwa rodzinnego i pedagogicznego. 
2. Charakterystyka poradnictwa rodzinnego i pedagogicznego świadczonego przez wybrane 

instytucje, w tym poradnie psychologiczno-pedagogiczne.  
3. Zadania poradnictwa rodzinnego na tle faz rozwoju rodziny.  
4. Najczęściej napotykane problemy w poradnictwie: problemy małżeńskie, problemy  

w relacji rodzice - dzieci - podstawowa analiza.  
5. Wspieranie, towarzyszenie i rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców. 
6. Programy wychowawczo-profilaktyczne w zakresie treści i działań wychowawczych  

i profilaktycznych skierowanych do uczniów, ich rodziców lub opiekunów i nauczycieli. 

2 
2 
 

1 
1 
 

2 
2 

Razem liczba godzin wykładów 10 

ĆWICZENIA Liczba godzin 

1. Poradnictwo pedagogiczne – praca z tekstem. 
2. Poradnictwo rodzinne – praca z tekstem. 
3. Zadania poradni psychologiczno-pedagogicznych w oparciu o rozporządzenia i Statut 

Poradni – dyskusja, wnioski 
4. Rozwiązywanie problemów w poradnictwie: problemy małżeńskie, problemy w relacji 

rodzice-dzieci – na podstawie tekstów źródłowych 
5. Scenariusz zajęć przeprowadzonych w ramach programu profilaktyczno-terapeutycznego 

„Jestem bezpieczny w niebezpiecznym świecie”. 

6. Praca w grupach - scenariusze zajęć z zakresu profilaktyki. Opierać się będę na 
przedstawionych scenariuszach realizowanych w szkole. 

7. Problemy rodzin z dziećmi rozwiązywane w ramach poradnictwa rodzinnego, dla rodziny 
z dziećmi – dyskusja, praca na materiale ćwiczeniowym. 

2 
2 
2 
 

2 
 

2 
 

2 
 
 

3 
 

Razem liczba godzin ćwiczeń 15 

Ogółem liczba godzin przedmiotu: 25 

V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Metody nauczania:  

1 wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej  
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2 praca w grupach  

3 wykład, dyskusja 

4 analiza materiałów dydaktycznych   

5 Praca warsztatowa, e-learning (moodle)  

Środki dydaktyczne:  

1 komputer, multimedia komputerowe 

2 
czasopisma, publikacja dotyczące poradnictwa rodzinnego i pedagogicznego (pomoc psychologiczno-
pedagogiczna) 

3 zestawy ćwiczeń – projektowanie programów wychowawczo-profilaktycznych 

4  Korzystanie z poradników: Poradnictwo pedagogiczne i rodzinne 

5 
zadania poradni psychologiczno-pedagogicznej w zakresie poradnictwa rodzinnego – rozwiązywanie 
problemów, wywiady z rodzicami, sporządzanie opinii pedagogicznych dzieci – przykłady dobrych praktyk 

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 

Literatura obowiązkowa (maks. 10 poz., literatura najnowsza): 

1. Dudziak U., Koszałka G., Młyński J. (red.), Poradnictwo rodzinne w teorii i w praktyce, Kraków 2013.  
2. Geldard K., Geldard D., Rozmowa, która pomaga, Gdańsk 2004 
3. Dudziak U., Koszałka G., ks. Młynski J., Poradnictwo rodzinne w teorii i praktyce”, 2020. 

4.Izdebski Z., Poradnictwo seksualne - ważny obszar pomocy, [w:] A. Kargulowa (red.), Poradoznawstwo 
– kontynuacja dyskursu, Warszawa 2009.  

4. Musiał M., Dobra relacja: skrzynka z narzędziami dla współczesnej rodziny, Warszawa 2017. 
5. Olubiński A., Konflikty rodzice- dzieci. Dramat czy szansa?, Toruń 2001. 
6. Skałbania B., Poradnictwo pedagogiczne. Przegląd wybranych zagadnień, Kraków 2015. 
7. Sujak E., Poradnictwo małżeńskie i rodzinne, Katowice 1995. 
8. Walerych S., Depresja u dzieci i młodzieży: poradnik dla rodziców, Warszawa 2017. 

Literatura fakultatywna: 

1. Faber A., Mazlish E., Jak mówić żeby dzieci na słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły, Warszawa 
1997. 

2. Faber A., E. Mazlish E., Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Warszawa 2017. 

3. Mucha K., Przepisy prawa, a planowanie, organizacja i prowadzenie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dla dzieci i młodzieży, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2018. 

4. Piorunek M., Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa. Tom 1. 
Koncepcje - Dyskursy – Inspiracje, Wydawnictwo UAM, Poznań 2018. 

5. Gut J., Haman W., Docenić konflikt: od walki i manipulacji do współpracy, Warszawa 1993. 

VII. OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ 

Forma aktywności studenta 
Liczba godz. 

przeznaczona  
na realizację 

Godziny zajęć z nauczycielem/ami (na Sali lub w bezpośrednich zajęciach Zoom) 25 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 15 

Praca w terenie, współpraca w zespole 15 

Studiowanie literatury 20 

Przygotowanie prac pisemnych 10 

Przygotowanie projektu / prezentacji, itp. 15 

Przygotowanie do egzaminu 15 



str. 118 

 

Analiza przypadku 10 

Pozostałe ---- 

 RAZEM 125 

Liczba punktów ECTS  dla przedmiotu 5 

VIII. SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Dla wykładów 

 Frekwencja 

 Aktywność 

 Egzamin 
 

Dla ćwiczeń 

 Aktywne uczestnictwo 

 Frekwencja 

 Ocena pracy indywidualnej (projekt – „Współpraca poradni psychologiczno-pedagogicznej w zakresie 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzinie”)\ 

 Ocena pracy w grupie (aktywność, prezentacja i argumentacja do własnych poglądów) 
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 

Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 

 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Dyscyplina Pedagogika 

Poziom studiów Studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 

I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot Profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży 

Semestr 6 Punkty ECTS: 5  

język przedmiotu polski Rok studiów: 3 Rok akademicki 2022/2023 

Formy dydaktyczne 

prowadzenia zajęć: 

Wykład (l. godz.)                       10 forma zaliczenia:  egzamin 

Ćwiczenia (l. godz.)                       15 forma zaliczenia: ocena  

 Imię i nazwisko koordynatora / osoby 

prowadzącej zajęcia 
 

II.  CELE KSZTAŁCENIA 

CK1. Celem pracy ze studentem jest wyposażenie w wiedzę i umiejętności uwrażliwiające na niepokojące 
zmiany w zachowaniu dziecka, objawy, które mogą wskazywać na problemy wynikające z zaburzeń rozwoju 
emocjonalnego, objawy niepokojące w zakresie funkcjonowania i zdrowia psychicznego. 

CK2. Wypracowanie uważności na niepokojące objawy wskazujące na problemy emocjonalne, psychiczne, 
zaburzenia równowagi psychicznej dziecka, kryzys. 

CK3. Zdobycie umiejętności w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego i udzielania wsparcia pedagogicznego, 
nawiązywania współpracy ze środowiskiem rodzinnym oraz poszukiwania profesjonalnej pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. 

CK4. Podstawy pracy pedagogicznej z dzieckiem i nastolatkiem z zaburzeniami emocji i zdrowia psychicznego. 

III.  EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA 

Kod EK opis 

 K_W05 
 ma podstawową wiedzę na temat wybranych instytucji życia społecznego oraz zachodzących miedzy 

nimi relacjach istotnych z punktu widzenia procesów pedagogicznych  

 K_W08 
 ma wiedzę na temat teorii wychowania, uczenia się i nauczania, procesów opiekuńczo-

wychowawczych oraz edukacyjnych, ich współczesnych uwarunkowań kulturowych i społecznych  

 K_W09 
ma wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących; 

rozumie istotę funkcjonalności tych środowisk, norm i patologii 

 K_W10 

ma wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, 

uwzględniającą etapy rozwojowe jednostki oraz specjalne potrzeby edukacyjne uczniów  

i wychowanków z zaburzeniami rozwojowymi        

 K_W11 

ma wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej  

i pomocowej oraz o specyfice funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości  

i nieprawidłowości rozwojowych 
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 K_W12 
zna specyfikę funkcjonowania uczniów i wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  

w tym uczniów szczególnie uzdolnionych        

UMIEJĘTNOŚCI 

Kod EK opis 

 K_U02 

 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz subdyscyplin 

pedagogiki do opisu i analizowania procesów i zjawisk społecznych istotnych z punktu widzenia 

problemów pedagogicznych. 

 K_U05 
 ma umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania różnych sytuacji 

edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań  

 K_U09 
potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi z zakresu pedagogiki w analizie skuteczności 

podejmowanych działań praktycznych 

 K_U10 
potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi z zakresu pedagogiki w analizie skuteczności 

podejmowanych działań praktycznych 

 K_U12 
posiada umiejętność modelowania i wdrażania własnych rozwiązań konkretnych problemów 

edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, pomocowych 

 K_U15 

potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania, 

potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonywania zadań w zakresie działalności 

pedagogicznej 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod EK opis 

 K_K05 
 ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych w stosunku 

do dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 
WYKŁADY (tematy/treści programowe  zajęć) Liczba godz. 

1. Specyfika rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży (3h) 

 „Anatomia emocji”: czym są emocje i kiedy pojawiają się pierwsze z nich? Płacz jako pierwotna 

forma komunikacji, jego rola w rozwoju. Reakcje emocjonalne dziecka i mimiczne wyrażanie 

emocji  w pierwszym roku życia. Emocje w procesie tworzenia się osobowości. Emocje a 

wychowanie. „Kompetencje emocjonalne – inteligencja emocjonalna” – zakres pojęć. Rozwój 

emocjonalny nastolatka.  

2. Zaburzenia psychosomatyczne – definicja, charakterystyka, objawy (2h) 

3. Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie wg ICD-11 i ich szczegółowa 

charakterystyka.(1h) 

4. „Witajcie w świecie lęku”: czym jest lęk i jakie są jego zaburzenia? Aspekty lęku. Zaburzenia 

lękowe – czym są, jak często występują, jak je klasyfikujemy? Najczęściej występujące rodzaje 

zaburzeń lękowych u dzieci: lęk separacyjny, lęk uogólniony, zaburzenia lękowe w postaci fobii, 

lęk społeczny w dzieciństwie, zaburzenia związane z rywalizacją w dzieciństwie, zaburzenia 

obsesyjno-kompulsywne, zespół stresu pourazowego, lęk i fobia szkolna (charakterystyka, 

patomechanizm). Każdy wiek ma swoje lęki - charakterystyka typowych lęków dziecięcych w 

wieku: 2 lat, 2,5 roku, 3 lat, 4 lat, 5 lat, 6 lat, 7 lat, 8-9 lat i 10 lat (2h) 

5. Jak pracować z dzieckiem, które się boi? Techniki łagodzenia lęku u dzieci. Podstawy metodyki 

pracy z dzieckiem lękowym. (2h) 

 

3 

 

 

2 

1 

 

 

 

1 

 

 

2 

Razem liczba godzin wykładów 10 

ĆWICZENIA Liczba godzin 
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Praca z dzieckiem z zaburzeniami o podłożu psychogennym: objawy, charakterystyka, formy pracy 
i wsparcia, analiza przypadków (Opracowanie z wykorzystaniem materiałów ORE, seria „One są 
wśród nas” – Studenci otrzymują wersje elektroniczne): 
1. Dziecko z zaburzeniami lękowymi w przedszkolu i szkole – teoria i praktyka, niezbędnik 
nauczyciela (2h) 
2. Dziecko z zaburzeniami odżywiania w przedszkolu i szkole – teoria i praktyka, niezbędnik 
nauczyciela. Film dydaktyczny. Zaburzenia odżywiania u nastolatków (3h) 
3. Dziecko z tikami w przedszkolu i szkole: 

 Czym są tiki, jakie jest ich podłoże i w jaki sposób je rozpoznać. 

 Przegląd reakcji tikowych: tiki ruchowe proste, tiki ruchowe złożone, tiki wokalne proste, 
tiki wokalne złożone. Zespół Tourette’a – fakty i mity.  „Z Tourettem po Polsce” - Polskie 
Stowarzyszenie Syndrom Tourette'a (materiały dydaktyczne i filmy szkoleniowe) (2h) 

4.Dziecko z depresją. Niezbędnik nauczyciela – objawy, zasady wsparcia, terapia depresji – 
przegląd metod. (3h) 
5.Kompendium profilaktyczne zaburzeń zdrowia psychicznego.(3h) 
6. Współpraca z rodziną dziecka z zaburzeniami emocji i zdrowia psychicznego (2h) 

 

 

2 

3 

 

3 

 

2 

3 

3 

2 

Razem liczba godzin ćwiczeń 15 

Ogółem liczba godzin przedmiotu: 25 

V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Metody nauczania:  

1 wykład problemowy z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego 

2 pokaz połączony z przeżyciem 

3 analiza przypadków 

4 opis 

5 analiza materiałów źródłowych 

Środki dydaktyczne:  

1 prezentacje multimedialne,  

2 teksty (wybrane artykuły do analizy) 

3 film 

4 zasoby – bank materiałów 

5 materiały opracowane do każdych zajęć zamieszczone na platformie 

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 

Literatura obowiązkowa (maks. 10 poz., literatura najnowsza): 

1. Joanna Wachowiak, Monika Rudnik, Uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole, ORE, Warszawa 2020. 

2. Brazelton T.B, Sparrow J.D., Rozwój dziecka od 3 do 6 lat, Sopot 2013 

3. Cieszyńska J., Korendo, Wczesna interwencja terapeutyczna, Rozdział VI: Rozwój zachowań społecznych  

i emocji, Kraków 2008 

4. Ilg F., Bates Ames L., Baker S., Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat, Sopot 2013. 

5. Kuszak K., Kompetencje emocjonalne młodszych uczniów, Nauczanie Początkowe nr 2 20016/2017: Uczeń  

w świecie emocji. 

6. Ratajek A., Pandemia COVID-19 a emocje i lęki dzieci w wieku wczesnoszkolnym, w: Wyzwania, dylematy  

i perspektywy edukacyjne. Konteksty zmian, pod red. J. Szempruch, J. smyły, J.Miko-Giedyk, Kielce 2021. 

7. Wentrych A. Zanim wkroczy specjalista. Jak pomóc przedszkolakowi w trudnych sytuacjach, Warszawa 2017. 

8. Winczura B. (red), Emocje dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu, Kraków 2017. 



str. 122 

 

9. Jędrzejowska A., Samotność dziecka w grupie-lęk jako klatka, w: Ważne sprawy małych uczniów, Edukacja 

Wczesnoszkolna, pod red. A. Ratajek, Kielce, Edukacja Wczesnoszkolna nr 2, 2018/19. 

10.  ORE, seria One są wśród nas – materiały dydaktyczne i szkoleniowe.  

Literatura fakultatywna: 

1. Zuili R., Od śmiechu do łez. Jak zrozumieć emocje naszych dzieci, Kielce 2016. 

2. J. Suchecka, Nie powiem Ci, że wszystko będzie dobrze, Warszawa 2022. 

3. Kątna M., Smaki dzieciństwa, Gdańsk 2020. 

4. Kozłowska Anna, Zaburzenia życia uczuciowego dziecka problemem rodziny, Kraków 2005. 

5. Rappe Ronald M., Wignall Ann, Spence Susan H., Lęk u Dzieci, Kraków 2017. 

VII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności studenta 

Liczba godz. 

przeznaczona  

na realizację 

Godziny zajęć z nauczycielem/ami (na Sali lub w bezpośrednich zajęciach Zoom) 25 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 20 

Praca w terenie, współpraca w zespole 15 

Studiowanie literatury 10 

Przygotowanie prac pisemnych 10 

Przygotowanie projektu / prezentacji, itp. 15 

Przygotowanie do egzaminu 15 

Analiza przypadku 15 

Pozostałe - 

 RAZEM 125 

Liczba punktów ECTS  dla przedmiotu 5 

 

VIII. METODY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Dla wykładów 

 egzamin 

 obecność na wykładach  

Dla ćwiczeń 

 ocena aktywności studenta 

 kolokwium 

 wykonanie ulotki dotyczącej– zagadnień związanych z problemami zdrowia psychicznego dzieci i 

młodzieży 

 frekwencja 
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 

Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 
 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Dyscyplina Pedagogika 

Poziom studiów Studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 

I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot Trening relaksacji 

Semestr 4 Punkty ECTS:  3  

język przedmiotu polski Rok studiów:  2 Rok akademicki 2022/2023 

Formy dydaktyczne 
prowadzenia zajęć: 

Wykład (l. godz.)                       10 forma zaliczenia:  zaliczenie 

Ćwiczenia (l. godz.)                       10 forma zaliczenia: ocena 

 Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu / osoby prowadzącej 
zajęcia 

 

II.  CELE KSZTAŁCENIA 

C1: Zapoznanie studenta ze specyfiką zaburzeń emocjonalnych i objawami reakcji napięciowych u dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym 
C2: Zapoznanie studenta z technikami relaksacji stosowanymi w terapii pedagogicznej 
C3: Doskonalenie umiejętności analizy zachowania dziecka, umiejętność rozpoznania napięć emocjonalnych, 
umiejętność ich redukowania, podejmowania działań redukujących stres, relaksacyjnych, wyciszających, 
tworzenia własnych narzędzi do pracy (m.in. bajka relaksacyjna, wiersze relaksacyjne) 
C4: Postawa wspierająca prawidłowe reakcje emocjonalne najmłodszych, redukująca stres, organizacja pracy 
wpływająca na uważność wychowanków. 

III.  EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA 

Kod EK opis 

 K_W05 
 ma podstawową wiedzę na temat wybranych instytucji życia społecznego oraz zachodzących miedzy 
nimi relacjach istotnych z punktu widzenia procesów pedagogicznych  

K_W09 
ma wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących; 
rozumie istotę funkcjonalności tych środowisk, norm i patologii 

K_W10 
ma wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, 
uwzględniającą etapy rozwojowe jednostki oraz specjalne potrzeby edukacyjne uczniów  
i wychowanków z zaburzeniami rozwojowymi        

K_W11 
ma wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej  
i pomocowej oraz o specyfice funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości  
i nieprawidłowości rozwojowych 

UMIEJĘTNOŚCI 

Kod EK opis 
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 K_U05 
 ma umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania różnych sytuacji 
edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań  

 K_U09 
potrafi integrować i zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w działaniach praktycznych; potrafi 
ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych  
z różnymi sferami działalności pedagogicznej        

 K_U10 
potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi z zakresu pedagogiki w analizie skuteczności 
podejmowanych działań praktycznych       

 K_U12 
posiada umiejętność modelowania i wdrażania własnych rozwiązań konkretnych problemów 
edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, pomocowych     

 K_U15 
potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania, 
potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonywania zadań w zakresie działalności 
pedagogicznej        

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod EK opis 

 K_K02 
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, 
jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących 
projekty w różnych obszarach działalności pedagogicznej     

 K_K05 
 ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych w stosunku 
do dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 

WYKŁADY (tematy/treści programowe  zajęć) Liczba godz. 

1. Stres i jego uwarunkowania. Napięcia emocjonalne i lęki u dzieci. Pojęcie relaksu  
i relaksacji 

2. Techniki i metody relaksacyjne: Historyczny rys relaksacji: procedura „relaksacji 
progresywnej” E. Jacobsona i „trening autogenny” J.H. Schultza. Relaksacja dla dzieci 
oparta na treningu autogennym w wersji A. Polender  

3. Geloterapia i jej rola w pracy terapeutycznej z dziećmi 
4. Koncepcja Self-reg, techniki mindfullnes zarys problematyki – ujęcie pedagogiczne 

 

3 
 
 

3 
 

2 
2 

Razem liczba godzin wykładów 10 

ĆWICZENIA Liczba godzin 

1. Praca z oddechem w redukcji nadmiernego stresu. Joga dla dzieci. Techniki oddechowe i 
ich zastosowanie w działaniach prozdrowotnych  

2. Pięciostopniowa Metoda Relaksacji Joanny Węglarz 
3. Biofeedback RSA 
4. Bajki relaksacyjne – metodyka tworzenia i terapii, muzyka relaksacyjna 

 
1 
 

1 
2 
6 

Razem liczba godzin ćwiczeń 10 

Ogółem liczba godzin przedmiotu: 20 

V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Metody nauczania:  

1 wykład problemowy z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego 

2 pokaz połączony z przeżyciem 

3 analiza przypadków 

4 opis 

5 analiza materiałów źródłowych 

Środki dydaktyczne:  
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1. prezentacje multimedialne 

2. teksty, film 

3. Zestaw terapeutyczny RSA 

4. 
zasoby – bank muzyki relaksacyjnej, bank kolorowanek relaksacyjnych, materiały opracowane do każdych 
zajęć zamieszczone na platformie 

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 

Literatura obowiązkowa (maks. 10 poz., literatura najnowsza): 

1. Dobińska G., Cieślikowska-Ryczko A., Techniki i metody relaksacyjne w wychowaniu, edukacji i terapii, Łódź 
2019. 

2. Gmitrzak D. ,Trening relaksacji, Warszawa 2017. 
3. Kaja B., Zarys terapii dziecka, Bydgoszcz 2001. 
4. Kulmatycki L., Torzyńska K. , Ćwiczenia relaksacji, koncentracji i medytacji, Wrocław 2013. 
5. Maćkowiak A., Żebrowska D. Wierszyki relaksacyjne dla dzieci, Gdańsk 2020. 
6. Tomaszewska Z.,  Węglarz J. Mruczący kotek. Scenariusze zajęć relaksacyjnych w przedszkolu, Warszawa 2020. 
7. Williams M., Penmann D.,Mindfulness. Trening uważności, Warszawa 2014. 
8. Snel E., Uważność i spokój żabki, Warszawa 2016. 
9. Stążka-Gawrysiak A., Self-Reg. O tym, jak działać, gdy emocje biorą górę, Kraków 2019. 

 

VII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności studenta 
Liczba godz. 

przeznaczona  
na realizację 

Godziny zajęć z nauczycielem/ami (na Sali lub w bezpośrednich zajęciach Zoom) 20 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym  10 

Praca w terenie, współpraca w zespole 10 

Studiowanie literatury 5 

Przygotowanie projektu / prezentacji, itp.  30 

 RAZEM 75 

Punkty ECTS 3 

VIII. SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
Dla wykładów 

 obecność na wykładach 

 aktywność 

Dla ćwiczeń 

 ocena aktywności studenta 

 przygotowanie autorskiej bajki relaksacyjnej zgodnej z omówioną metodyką oraz jej prezentacja na forum 

grupy ze wskazaniem cech terapeutycznych i możliwości zastosowania w praktyce 

 obserwacja postępów studenta w toku zajęć 

 obecność 
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 

Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 
 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Dyscyplina Pedagogika 

Poziom studiów Studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 

I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot Podstawy arteterapii 

Semestr 4 Punkty ECTS: 3  

język przedmiotu polski Rok studiów: II Rok akademicki 2022/2023 

Formy dydaktyczne 
prowadzenia zajęć: 

Wykład (l. godz.) - forma zaliczenia: - 

Ćwiczenia (l. godz.) 15 forma zaliczenia: ocena 

 Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu / osoby prowadzącej 
zajęcia 

 

II.  CELE KSZTAŁCENIA 

CK1. Zapoznanie studenta z możliwościami wykorzystania metod, technik, terapii przez sztukę w pracy z 
dziećmi  i w ośrodkach opiekuńczo- wychowawczych 

CK2. Doskonalenie umiejętności w działaniu arteterapii w kontekście wychowawczo -opiekuńczej . 
CK3. Kształcenie umiejętności pracy z grupą ( i w grupie ) określania celów pracy arteterapeuty 

III.  EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA 

Kod EK opis 

K_W07 
ma wiedzę na temat człowieka w odniesieniu do wybranych obszarów działalności pedagogicznej oraz 
wiedzę o aspektach społecznych, psychologicznych i kulturowych tej działalności  

K_W08 
ma wiedzę na temat teorii wychowania, uczenia się i nauczania, procesów opiekuńczo-wychowawczych 
oraz edukacyjnych, ich współczesnych uwarunkowań kulturowych i społecznych 

K_W11 
ma wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej  
i pomocowej oraz o specyfice funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości  
i nieprawidłowości rozwojowych 

UMIEJĘTNOŚCI 

Kod EK opis 

K_ U05 
ma umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania różnych sytuacji 
edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań  

K_ U08 
prawidłowo posługuje się normami i regułami zawodowymi w działalności pedagogicznej, planując  
i realizując rozwiązania konkretnych zadań z zakresu edukacji, opieki, wychowania, pomocowej  
i terapeutycznej  
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K_ U12 
posiada umiejętność modelowania i wdrażania własnych rozwiązań konkretnych problemów 
edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, pomocowych  

K_ U19 
potrafi pracować w zespole pełniąc różne role, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne 
umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z wybranymi sferami 
działalności pedagogicznej  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod EK opis 

 K_K01 
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dokształcania zawodowego 
i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza 
kierunki własnego rozwoju i kształcenia.  

 K_K03 
Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach 
społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań  pedagogicznych.  

K_K04 
potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę oraz umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii oraz 
pokrewnych dyscyplin naukowych 

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 

WYKŁADY (tematy/treści programowe  zajęć) Liczba godz. 

n.d. n.d. 

Razem liczba godzin wykładów  

ĆWICZENIA Liczba godzin 

1. Podstawy teoretyczne z arteterapii ( definicje, cele, metody, formy pracy, podział arteterapii 
na funkcje )  

2. Ukazanie arteterapii w kontekście oddziaływań resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych   
3. Wykorzystywanie różnych ćwiczeń arteterapeutycznych w pracy z  dziećmi i z dorosłymi 
4. Podstawowe zasady i założenia w plastykoterapii, biblioterapii, choreoterapii w placówkach 

opiekuńczo- wychowawczych. 
5. Rola arteterapeuty. 
6. Zastosowanie technik terapii przez sztukę wobec dzieci z zaburzeniami zachowania  
i agresją  
7. Uświadomienie roli terapeutycznej procesu twórczego  
8. Podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas zajęć. 
9. Zasady procesu arteterapeutycznego.                                                                                                                  

2 
 
 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 

Razem liczba godzin ćwiczeń 15 

Ogółem liczba godzin przedmiotu: 15 

V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Metody nauczania:  

1  Mini wykład 

2  Prezentacja 

3  metoda projektów 

4 gry symulacyjne 

5 analiza tekstu z dyskusją 

Środki dydaktyczne:  

1 modelowe konspekty zajęć 

2 projektor multimedialny 

3 projektor multimedialny 

4 prezentacja multimedialna 

5 karty pracy 
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VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 

Literatura obowiązkowa (maks. 10 poz., literatura najnowsza): 

1. BielańskaA. Psychodrama. Elementy teorii i praktyki, Warszawa2009  
2. KarolakW., KaczorowskaB. Arteterapia w medycynie i edukacji. WSHE, Łódź 2008  
3. Glińska-Lachowicz A.,Arteterapia w działaniu. Propozycje warsztatów i działań arteterapeutycznych,  

Warszawa 2016 
4. Sikorska A. , Góralczyk K. , Ostrowska-Cichy M. , Wangin Dmyterko A., Akademia arteterapii. Od 

praktyków dla praktyków, Warszawa 2022 
5. KuczyńskaA., Czuba M. Terapia w służbie sztuki. Sztuka w służbie terapii. Wrocław 2011  
6. ŁozaB., ChmielnickaA., RudowskiT. Arteterapia. Od teorii do praktyki. Warszawa 2013  
7. Szulc W. Arteterapia. Narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki. Warszawa 2011. 

Literatura fakultatywna: 

1. Piszczek M. Terapia zabawą – terapia przez sztukę, Warszawa 1997 
2. Jąder M. Techniki plastyczne rozwijające wyobraźni, Kraków 2005 
3. Konieczna E. Arteterapia w teorii i praktyce, Kraków 2022 

 

VII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności studenta 
Liczba godz. 

przeznaczona  
na realizację 

Godziny zajęć z nauczycielem/ami (na Sali lub w bezpośrednich zajęciach Zoom) 15 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym  10 

Praca w terenie, współpraca w zespole 15 

Studiowanie literatury 10 

Przygotowanie prac pisemnych 10 

Przygotowanie projektu / prezentacji, itp. 15 

Przygotowanie do egzaminu  - 

Analiza przypadku - 

Pozostałe  - 

 RAZEM 75 

Liczba punktów ECTS  dla przedmiotu 3 

VIII. SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Dla wykładów 

n.d. 

Dla ćwiczeń 

 Obserwacja pracy studenta na ćwiczeniach 

 Ocena aktywności studenta w czasie zajęć 

 Bieżąca informacja zwrotna 

 Zaliczenie poszczególnych czynności studenta 

 Ocena przygotowanie do zajęć 

 Sprawdzanie wiedzy w trakcie ćwiczeń 

 Zaliczenia cząstkowe 
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 

Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 
 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Dyscyplina Pedagogika 

Poziom 
studiów 

Studia I stopnia 

Profil 
kształcenia 

praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 

I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot Praktyka zawodowa 

Semestr 1,2,3,4,5,6 Punkty ECTS:  25   

język przedmiotu polski Rok studiów:  I,II,III Rok akademicki 2022/23 

Formy dydaktyczne 
prowadzenia zajęć: 

Wykład (l. godz.)                       
- 

forma zaliczenia:  n.d. 

Ćwiczenia (l. 
godz.)                       

160g/sem 
forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę 

 Imię i nazwisko 
koordynatora przedmiotu / 
osoby prowadzącej zajęcia 

 

II.  CELE KSZTAŁCENIA 
CK1: celem praktyk jest poznanie przez studentów działalności danej placówki, jej specyfiki, zasad 
funkcjonowania, stosowanych metod pracy, zakresu realizowanych zadań, osób/grup przyjmowanych 
klientów, 
CK2: umożliwienie studentom zastosowania w praktyce wiedzy i umiejętności nabytych w toku zajęć na 
uczelni oraz opanowanie umiejętności stosowania posiadanej wiedzy w rozwiazywaniu konkretnych 
problemów praktycznych; 
CK3: praktyczne przygotowanie do samodzielnej, efektywnej aktywności zawodowej o charakterze 
pedagogicznym oraz profesjonalnego i etycznego funkcjonowania w zawodzie; 
CK4: przygotowanie do prowadzenia specjalistycznych zajęć/projektów w wybranych przez studenta 
placówkach zgodnych z blokiem kształcenia w uczelni, zdobycie umiejętności doboru adekwatnych 
metod, technik i form pracy pedagogicznej; 
CK5: budowanie kompetencji personalnych i społecznych, w tym również nawiązywanie bezpośrednich 
kontaktów z potencjalnymi pracodawcami, a zatem aktywizacja zawodowa na rynku pracy. 

III.  EFEKTY KSZTAŁCENIA 

WIEDZA 

Kod EK opis 

 K_W05 
 ma podstawową wiedzę na temat wybranych instytucji życia społecznego oraz zachodzących 
miedzy nimi relacjach istotnych z punktu widzenia procesów pedagogicznych. 

K_W09 
ma wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich 
zachodzących; rozumie istotę funkcjonalności tych środowisk, norm i patologii 

K_W17 
zna zasady i normy etyki zawodowej pedagoga; rozumie konieczność ochrony praw autorskich i 
zarządzania zasobami własności intelektualnej.       
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K_W18 
zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w sektorze usług 
edukacyjnych i działalności z zakresu usług pedagogicznych.      

UMIEJĘTNOŚCI 

Kod EK opis 

 K_U05 
 ma umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania różnych sytuacji 
edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań  

 K_U07 

prawidłowo posługuje się zasadami, normami i regułami prawnymi, zawodowymi, 
organizacyjnymi i etycznymi w podejmowaniu działalności pedagogicznej; potrafi przewidzieć 
skutki konkretnych działań pedagogicznych        

 K_U08 

prawidłowo posługuje się normami i regułami zawodowymi w działalności pedagogicznej, 
planując i realizując rozwiązania konkretnych zadań z zakresu edukacji, opieki, wychowania, 
pomocowej i terapeutycznej        

 K_U10 
potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi z zakresu pedagogiki w analizie 
skuteczności podejmowanych działań praktycznych 

 K_U11 

posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii, z 
uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki pedagogicznej    
   

 K_U14 

potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań 
związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej      
  

 K_U16 

posiada rozwinięte kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi 
porozumiewać się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji 
emocjonalnej, dialogowo rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji 
w grupie, zespole wychowawczym        

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod EK opis 

 K_K01 

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dokształcania 
zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali 
umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia     
   

 K_K02 

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując różne role; umie przyjmować i wyznaczać 
zadania, jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach 
realizujących projekty w różnych obszarach działalności pedagogicznej     
   

 K_K05 
 ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych w 
stosunku do dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

 K_K06 
jest świadomy istnienia etycznego wymiaru badań diagnostycznych w dziedzinie pedagogiki  
      

  K_K07 

odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania 
pedagogiczne, poprawnie rozstrzyga dylematy wynikające z roli pedagoga, przestrzega zasad 
etyki zawodowej        

 K_K08 

jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach 
realizujących działania pedagogiczne; jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi 
oraz niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie        

 K_K09 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy        

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 

WYKŁADY (tematy/treści programowe  zajęć) Liczba godz. 

Razem liczba godzin wykładów - 

ĆWICZENIA Liczba godzin 
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Razem liczba godzin ćwiczeń 960 

Studencka praktyka zawodowa ma zróżnicowany charakter: hospitacyjny, 
asystencki i zadaniowy. Praktyka w poszczególnych semestrach może mieć 
charakter również łączony, np. asystencko-zadaniowy. 

1. Zapoznanie ze strukturą organizacyjną placówki. 
2. Zapoznanie z dokumentacją placówki.  
3. Ukierunkowane obserwowanie specyfiki działań realizowanych w 

placówce (np. wychowawczych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych, 
interwencyjnych, profilaktycznych, terapeutycznych).  

4. Obserwacja warsztatu pracy pedagoga – specjalisty (wykorzystywane 
metody, formy, środki, obserwacja trudności w utrudnień w realizacji 
działań). 

5. Zapoznanie z formami współpracy placówki ze środowiskiem, rodzicami, 
opiekunami, rodziną. 

6. Hospitacja zajęć i działań podejmowanych przez placówkę w konkretnych 
przypadkach. 

7. Asystowanie przy czynnościach podejmowanych przez pracowników w 
placówce/instytucji. 

8. Planowanie i opracowanie propozycji zajęć/działań własnych przez 
studenta w placówce w formie konspektu/scenariusza. 

9. Podejmowanie samodzielnej realizacji przez studenta wybranych lub 
opracowanych przez siebie zajęć/działań pod kierunkiem opiekuna 
praktyki w placówce. 

10. Prowadzenie dokumentacji (arkusze obserwacji, dziennik praktyk).  

 
 
 
 

6x160g 

Ogółem liczba godzin przedmiotu (6 semestrów x160h): 960g 

V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Metody nauczania:  

1 
Zgodne ze specyfiką placówki, w której realizowana jest praktyka (obserwacja, instruktaż, opis, pokaz, 
analiza tekstów źródłowych i dokumentów) 

Środki dydaktyczne:  

1 
W zależności od typu placówki charakteru zajęć (dokumenty, regulaminy, arkusze, scenariusze, pomoce 
terapeutyczne) 

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 

Literatura obowiązkowa (maks. 10 poz., literatura najnowsza): 

- 

Literatura fakultatywna: 

- 

VII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności studenta 

Liczba godz. 
przeznaczona  
na realizację 

960h (6x160h) 

Praktyka zawodowa w placówce  – realizacja zgodna z programem praktyk 960h 

 RAZEM 960h 

Punkty ECTS 25 (2+3+5+5+5+5) 

VIII.SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Dla wykładów 
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- 

Dla ćwiczeń 

Podstawą zaliczenia praktyki jest wypełnienie obowiązków wynikających z programu oraz 
udokumentowanie przebiegu praktyki. 
Aktywność w czasie trwania praktyki dokumentowana jest przez studenta w formie dzienniczka praktyk. 
Znajdują się w nim informacje dotyczące: czynności, jakie były realizowane w czasie trwania praktyki; 
czasu spędzonego w placówce w danym dniu; zadań realizowanych w placówce; zdobytych umiejętności;  
własnych spostrzeżeń dotyczących pobytu w placówce; arkusz obserwacji; ocena aktywności i 
przygotowania merytorycznego - opinia opiekuna praktyki w placówce o studencie. 
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PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE 

 

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z INTERWENCJĄ KRYZYSOWĄ 
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 

Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 
 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Dyscyplina Pedagogika 

Poziom studiów Studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 

I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot Pedagogika specjalna 

Semestr 3 Punkty ECTS:  3  

język przedmiotu polski Rok studiów:  2 Rok akademicki 2022/2023 

Formy dydaktyczne 
prowadzenia zajęć: 

Wykład (l. godz.)                       10 forma zaliczenia:  egzamin 

Ćwiczenia (l. godz.)                       10 forma zaliczenia: ocena  

 Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu / osoby prowadzącej 
zajęcia 

 

II.  CELE KSZTAŁCENIA 

CK1: Zapoznanie studenta z celami, zadaniami, ideami, zasadami pedagogiki specjalnej. 
CK2: Zapoznanie studenta z pojęciami i terminologią wykorzystywanymi w pedagogice specjalnej i rewalidacji. 
CK3: Poznanie zasad pracy z dzieckiem ze SPE 
CK4: Doskonalenie umiejętności wspierania i terapii dzieci z różnymi formami SPE 
CK5: Postawa inkluzyjna. Dążenie do integracji i inkluzji społecznej osób z różnymi formami 
niepełnosprawności (intelektualnej, sensorycznej) 

III.  EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA 

Kod EK opis 

 K_W05 
 ma podstawową wiedzę na temat wybranych instytucji życia społecznego oraz zachodzących miedzy 
nimi relacjach istotnych z punktu widzenia procesów pedagogicznych  

 K_W08 
 ma wiedzę na temat teorii wychowania, uczenia się i nauczania, procesów opiekuńczo-
wychowawczych oraz edukacyjnych, ich współczesnych uwarunkowań kulturowych i społecznych  

 K_W09 
ma wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących; 
rozumie istotę funkcjonalności tych środowisk, norm i patologii 

 K_W11 
ma wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej  
i pomocowej oraz o specyfice funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości  
i nieprawidłowości rozwojowych 

UMIEJĘTNOŚCI 

Kod EK opis 

K_U02 
 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz subdyscyplin 
pedagogiki do opisu i analizowania procesów i zjawisk społecznych istotnych z punktu widzenia 
problemów pedagogicznych  
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K_U05 
 ma umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania różnych sytuacji 
edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań  

K_U09 
potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi z zakresu pedagogiki w analizie skuteczności 
podejmowanych działań praktycznych 

K_U10 
potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi z zakresu pedagogiki w analizie skuteczności 
podejmowanych działań praktycznych 

K_U12 
posiada umiejętność modelowania i wdrażania własnych rozwiązań konkretnych problemów 
edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, pomocowych 

K_U15 
potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania, 
potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonywania zadań w zakresie działalności 
pedagogicznej 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod EK opis 

K_K02 
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, 
jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących 
projekty w różnych obszarach działalności pedagogicznej   

 K_K05 
 ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych w stosunku 
do dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 

WYKŁADY (tematy/treści programowe  zajęć) Liczba godz. 

1.Pedagogika specjalna jako nauka. Podstawowe pojęcia - teoretyczne podstawy pedagogiki 

specjalnej. Przedmiot i zakres pedagogiki specjalnej. Relacje pedagogiki specjalnej z innymi 

dyscyplinami naukowymi i pedagogiką. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej. Przegląd zakresu i 

form opieki nad osobami z niepełnosprawnością od starożytności do współczesności. 

2 

2.Idee humanistyczne w koncepcjach pedagogiki specjalnej. Historia i ewolucja postaw 
społecznych wobec niepełnosprawności (Starożytność, Średniowiecze, Oświecenie, 
Współczesność) Skala i dynamika niepełnosprawności. 

2 

3. Wybrane sylwetki pedagogów specjalnych w Polsce i na świecie. 1 

4.Wspólne i swoiste problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami (niewidomych i 
słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, niepełnosprawnych intelektualnie, przewlekle 
chorych, osób z autyzmem). Podstawy rehabilitacji osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 

2 

5. Proces przystosowania się rodziców do niepełnosprawności dziecka. Postawy rodziców wobec 
niepełnosprawności dziecka – charakterystyka i wskazania do pracy z perspektywy pedagoga 
specjalnego.  

1 

6.Idea integracji i inkluzji  osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem. 1 

7.Współczesne rozwiązania organizacyjne stosowane w opiece specjalnej, kształceniu osób z 
niepełnosprawnością. Normalizacja warunków życia osób z niepełnosprawnością. 

1 

Razem liczba godzin wykładów 10 

ĆWICZENIA Liczba godzin 

Specjalne potrzeby edukacyjne – kompendium (szczegółowa analiza terminu w aktualnym ujęciu 
pedagogiki specjalnej) DSM V, ICD 11 – wyjaśnienie i analiza pojęć. 

1 

Wybrane zagadnienia z oligofrenopedagogiki  
Wybrane zagadnienia z tyflopedagogiki 
Wybrane zagadnienia z surdopedagogiki 
Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 
Wybrane zagadnienia z zakresu pedagogiki terapeutycznej dzieci przewlekle i terminalnie chorych, 
praca z dziećmi z odmiennością somatyczną (np. deformacjami twarzy). 

2 

Wybrane zagadnienia z pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki niedostosowania społecznego. 2 
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Rewalidacja indywidualna dziecka – wprowadzenie (IPET, wybrane metody pracy rewalidacyjnej, 
zasady – zarys problematyki 

1 

Projekt warsztatów pedagogicznych– zajęcia online z udziałem zaproszonych dzieci. 
Bajka na temat Zespołu Downa + pogadanka pedagogiczna na temat ZD. 

4 

Razem liczba godzin ćwiczeń 10 

Ogółem liczba godzin przedmiotu: 20 

V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Metody nauczania:  

1 wykład problemowy z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego 

2 pokaz połączony z przeżyciem 

3 analiza przypadków 

4 opis 

5 
metoda projektów – przygotowanie autorskiego warsztatu pedagogicznego na temat z zakresu 
pedagogiki specjalnej 

6 analiza materiałów źródłowych 

Środki dydaktyczne:  

1  prezentacje multimedialne,  

2  teksty (wybrane artykuły do analizy) 

3 film 

4 zasoby – bank filmów o niepełnosprawności, które pedagog powinien obejrzeć 

5 materiały opracowane do każdych zajęć zamieszczone na platformie 

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 

Literatura obowiązkowa (maks. 10 poz., literatura najnowsza): 

1. Dykcik W. (red.), Pedagogika specjalna, Poznań 2001. 

2. Chrzanowska I., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, Kraków 2021. 

3. Brałóg K., Wybrane konteksty i wyzwania pedagogiki specjalnej, Rzeszów 2017. 

4. Obuchowska I. (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Warszawa 2005. 

5. Kosakowski Cz., Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej, Toruń 2003. 

6. Sękowska Z., Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, Warszawa 2000. 

7. Zawiślak A., Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej, Kraków 2009. 

Literatura fakultatywna: 

1. Ratajek A.,   W ciemności i ciszy życie może być pełnią – biografia Helen Keller, NHE, nr 4/2015. 

2. Wybrana bajka psychoedukacyjna – integrująca z dziećmi niepełnosprawnymi 

3. Dyrda K., Rosińska J., Mam Zespół Aspergera, Warszawa 2016. 

VII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności studenta 
Liczba godz. 

przeznaczona  
na realizację 

Godziny zajęć z nauczycielem/ami (na Sali lub w bezpośrednich zajęciach Zoom) 20 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 10 

Praca w terenie, współpraca w zespole 10 

Studiowanie literatury 10 

Przygotowanie prac pisemnych - 
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Przygotowanie projektu / prezentacji, itp. 10 

Przygotowanie do egzaminu 10 

Analiza przypadku 5 

Pozostałe  - 

 RAZEM 75 

Punkty ECTS dla przedmiotu 3 

VIII. SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Dla wykładów 

 obecność na wykładach 

 aktywność 

 egzamin 

Dla ćwiczeń 

 aktywność 

 zespołowe przygotowanie  i przeprowadzenie warsztatów online dla dzieci z wykorzystaniem bajki 

psychoedukacyjnej nt. Zespołu Downa,  

 pogadanka tematyczna w ramach warsztatów 

 frekwencja 
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 

Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Dyscyplina Pedagogika 

Poziom studiów studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 

I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot Praca z grupą 

Semestr 3 Punkty ECTS: 2  

język przedmiotu polski Rok studiów: drugi Rok akademicki  2022/2023 

Formy dydaktyczne 
prowadzenia zajęć: 

Wykład (l. godz.)                       x forma zaliczenia: - 

Ćwiczenia (l. godz.)                       20 forma zaliczenia: ocena 

 Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu / osoby prowadzącej 
zajęcia 

 

II.  CELE KSZTAŁCENIA 

CK1. Zapoznanie  studenta ze specyfiką uczenia się w małej grupie 
CK2. Zapoznanie  z istotą funkcjonowania małej grupy edukacyjnej 
CK3. Zapoznanie  ze sposobami efektywnego prowadzenia grupy 
CK4. Doskonalenie umiejętności łączenia w pracy z grupą  indywidualnych i grupowych uwarunkowań uczenia 

się 
CK5. Doskonalenie umiejętności budowania zaufania i współdziałania w pracy z grupą 
CK6. Doskonalenie umiejętności sprawnej  komunikacji w pracy z grupą   
CK7. Doskonalenie umiejętności rozwiązywania konfliktów wewnątrzgrupowych   
CK8. Doskonalenie umiejętności asertywnego podejścia w pracy z tzw. trudnym uczestnikiem grupy 
CK9. Nabycie/utrwalenie poczucia odpowiedzialności za własne  przygotowanie do prowadzenia grupy  
   

III.  EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA 

Kod EK opis 

K_W06 
ma wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach w kontekście działań 
pedagogicznych 

K_W07 
ma wiedzę na temat człowieka w odniesieniu do wybranych obszarów działalności pedagogicznej 
oraz wiedzę o aspektach społecznych, psychologicznych i kulturowych tej działalności 

K_W11 
ma wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej  
i pomocowej oraz o specyfice funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości  
i nieprawidłowości rozwojowych 

UMIEJĘTNOŚCI 

Kod EK opis 
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K_U12 
posiada umiejętność modelowania i wdrażania własnych rozwiązań konkretnych problemów 
edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, pomocowych 

K_U16 

posiada rozwinięte kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi porozumiewać się 

z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej, dialogowo 

rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w grupie, zespole 

wychowawczym 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod EK opis 

 K_K02 
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując różne role; umie przyjmować i wyznaczać 
zadania, jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach 
realizujących projekty w różnych obszarach działalności pedagogicznej 

  K_K05 
ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych  
w stosunku do dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 

WYKŁADY (tematy/treści programowe  zajęć) 

n.d. 

Razem liczba godzin wykładów: 0 

ĆWICZENIA 

1. Psychospołeczna nauka w grupie. Specyfika indywidualnych stylów uczenia się.  Wymiar 
zróżnicowanych stylów uczenia się w pracy z grupą.  

2 

2. Zalety i ograniczenia uczenia się w grupie. Grupy efektywne i nieefektywne. 2 

3. Kompetencje i zadania prowadzącego grupę. Style kierowania grupą (koncepcja Likerta). 2 

4. Poziomy rozwoju, fazowy proces rozwoju grupy. Dynamika grupowa, krytyczne momenty 
rozwoju grup.  

4 

5. Komunikacja z grupą i w grupie.  4 

6. Trudni uczestnicy i asertywność w pracy z grupą.   2 

7. Źródła, dynamika, style rozwiązywania konfliktów w grupie edukacyjnej .  2 

8. Specyfika i znaczenie ról grupowych w pracy z grupą  2 

Razem liczba godzin ćwiczeń:  20 

Ogółem liczba godzin przedmiotu:  20 

V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Metody nauczania: 

1 prezentacja 

2 burza mózgów   

3 
autodiagnoza wybranych  umiejętności przydatnych  w prowadzeniu grupy (w oparciu o badania 
kwestionariuszowe) 

4 dyskusja 

Środki dydaktyczne: 

1 projektor multimedialny, 

2 materiały papiernicze i rysunkowe,   

3 plansze i rysunki studentów opracowywane w toku zajęć    

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 

Literatura obowiązkowa (maks. 10 poz., literatura najnowsza): 

1. Gade E., G., Skuteczne prowadzenie grupy, Warszawa 2014 

2. Hamer H., Techniki skutecznego działania, Warszawa 2008 
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3. Szmagalski J., Przewodzenie małym grupom, Warszawa 2000 

4. Vopel K., Poradnik dla prowadzących grupy, Kielce 2019 

5. Bielińska I., Jakubczyńska Z., Efektywny zespół, Warszawa 2016. 

Literatura fakultatywna: 

1. R. Brown, Procesy grupowe, Gdańsk, 2019 

2. P. Hartley, Komunikacja w grupie, 2017 

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

VII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA  

Forma aktywności studenta 
Liczba godz. 

przeznaczona  

na realizację 

Godziny zajęć z nauczycielem/ami (na Sali lub w bezpośrednich zajęciach Zoom) 20 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 10 

Praca w terenie, współpraca w zespole - 

Studiowanie literatury 10 

Przygotowanie prac pisemnych 5 

Przygotowanie projektu / prezentacji, itp. 5 

Przygotowanie do egzaminu - 

Analiza przypadku - 

Pozostałe - 

 RAZEM 50 

Liczba punktów ECTS  dla przedmiotu 2 

 

VIII. SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Dla wykładów 

- n.d. 
 

Dla ćwiczeń 

• Praca pisemna  
• Obecność na zajęciach 
• Ocena pracy indywidualnej - prezentacji i argumentacji w wypowiedzi 
• Ocena wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zespołowej 
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 

Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 
 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Dyscyplina Pedagogika 

Poziom studiów Studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 

I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot Diagnostyka pedagogiczna 

Semestr 3 Punkty ECTS:  3  

język przedmiotu polski Rok studiów:  II Rok akademicki 2022/23 

Formy dydaktyczne 
prowadzenia zajęć: 

Wykład (l. godz.) 5 forma zaliczenia:  zaliczenie 

Ćwiczenia(l. godz.) 15 forma zaliczenia: ocena 

 Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu / osoby prowadzącej 
zajęcia 

 

II.  CELE KSZTAŁCENIA 

CK1 Zapoznanie studenta z istotą działań diagnostycznych w stosunku do dziecka z zaburzeniami rozwojowymi.  

CK2 Zapoznanie z założeniami i specyfiką diagnozy pedagogicznej w resocjalizacji. 
CK3 Doskonalenie umiejętności rozpoznawania przyczyn trudności, niepowodzeń szkolnych i zaburzeń  
w zachowaniu, poznanie zasad diagnozy środowiska szkolnego oraz diagnozy dziecka w różnych rolach w szkole. 
CK4 Podnoszenie świadomości konieczności wsparcia i pomocy dla dzieci z trudnościami w uczeniu się  
i zachowaniu. 

III.  EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA 

Kod EK opis 

K_W07                  
ma wiedzę na temat człowieka w odniesieniu do wybranych obszarów działalności pedagogicznej oraz 
wiedzę o aspektach społecznych, psychologicznych i kulturowych tej działalności 

K_W09 
ma wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących; 
rozumie istotę funkcjonalności tych środowisk, norm i patologii  

 K_W10 
ma wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, 
uwzględniającą etapy rozwojowe jednostki oraz specjalne potrzeby edukacyjne uczniów  
i wychowanków z zaburzeniami rozwojowymi  

K_W11 
ma wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej  
i pomocowej oraz o specyfice funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości  
i nieprawidłowości rozwojowych 

UMIEJĘTNOŚCI 

Kod EK opis 

K_U05 
ma umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania różnych sytuacji 
edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań  
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 K_U07 

 prawidłowo posługuje się zasadami, normami i regułami prawnymi, zawodowymi, organizacyjnymi  
i etycznymi w podejmowaniu działalności pedagogicznej; potrafi przewidzieć skutki konkretnych 
działań pedagogicznych 

K_U08 

prawidłowo posługuje się normami i regułami zawodowymi w działalności pedagogicznej, planując  
i realizując rozwiązania konkretnych zadań z zakresu edukacji, opieki, wychowania, pomocowej  
i terapeutycznej 

K_U13 

posiada elementarne umiejętności diagnostyczne i badawcze pozwalające na rozpoznawanie sytuacji 
dzieci, młodzieży (w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), opracowywania wyników 
obserwacji i formułowania wniosków 

K_U16 

posiada rozwinięte kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi porozumiewać się  
z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej, dialogowo 
rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w grupie, zespole 
wychowawczym 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod EK opis 

 K_K01 

 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dokształcania zawodowego 
i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza 
kierunki własnego rozwoju i kształcenia  

K_K05 
ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych w stosunku 
do dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

K_K06 jest świadomy istnienia etycznego wymiaru badań diagnostycznych w dziedzinie pedagogiki 

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 

WYKŁADY (tematy/treści programowe  zajęć) Liczba godz. 

1. Podstawowe założenia teoretyczne diagnostyki psychopedagogicznej. 
2. Trudności i zaburzenia rozwojowe dzieci – symptomatologia. Niepowodzenia szkolne 

i ich różne uwarunkowania. 
3. Metodologiczne podstawy diagnozy w resocjalizacji. 
4. Czynniki warunkujące i determinujące przebieg spotkania diagnostycznego. 

1 
1 
1 
1 
1 

Razem liczba godzin wykładów 5 

ĆWICZENIA Liczba godzin 

1. Diagnostyka pedagogiczna - obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. 
2. Diagnoza w resocjalizacji: zakres, obszary diagnozy resocjalizacyjnej, szczegółowe 

założenia i rozwiązania metodologiczne; podstawowe metody, techniki, narzędzia 
diagnozy w resocjalizacji. 

3. Diagnoza pozytywna w resocjalizacji. 
4. Diagnoza środowiska wychowawczego rodziny: diagnozowanie rodziny – wybrane 

narzędzia. 
5. Środowisko szkolne jako przedmiot diagnozy psychopedagogicznej. Diagnoza 

środowiska wychowawczego szkoły. Diagnoza funkcjonowania dziecka w rolach 
szkolnych. Podstawy socjometrii jako sposobu pomiaru stosunków społecznych. 
Badanie socjometryczne i jego analiza. Szkolne niepowodzenia w diagnozie 
psychopedagogicznej. Techniki projekcyjne w diagnozie sytuacji szkolnej. Przykłady 
narzędzi diagnozy przystosowania szkolnego.  

6. Pedagogiczna diagnoza trudności w czytaniu i pisaniu – założenia metodologiczne i 
kryteria diagnostyczne: ocena funkcji psychomotorycznych,  ocena czytania i pisania)  

7. Błąd wychowawczy jako obszar diagnozy sytuacji szkolnej i środowiska rodzinnego. 
8. Techniki socjometryczne w diagnozowaniu sytuacji społecznej i szkolnej. 

1 
1 
 
 

1 
2 
 
 
 

5 
 
 
 
 

2 
 

1 
1 
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Razem liczba godzin ćwiczeń 15 

Ogółem liczba godzin przedmiotu: 20 

V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Metody nauczania:  

1 Wykład problemowy 

2 Prezentacja multimedialna 

3 Dyskusja  

4 Prezentacja referatów 

Środki dydaktyczne:  

1 Podręczniki  

2 Rzutnik multimedialny 

3 Tablica interaktywna 

4 Materiały papiernicze i rysunkowe, rysunki, plansze 

5 Komputer  

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 

Literatura obowiązkowa (maks. 10 poz., literatura najnowsza): 

1. Wysocka E., Diagnostyka pedagogiczna Nowe obszary i rozwiązania metodologiczne, Kraków 2013. 

2. Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna, podstawowe problemy i rozwiązania, Wyd.  

Warszawa 2006. 

3. J. Skibska, Diagnoza interdyscyplinarna. Wybrane problemy, Kraków 2017. 

4. Ewa Wysocka, Diagnoza w resocjalizacji, Warszawa 2009. 

5. E. Wysocka, Diagnoza pozytywna w resocjalizacji. Model teoretyczny i metodologiczny, Katowice 2015.  

6. Bogdanowicz M., Ryzyko specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu: dysleksji, dysortografii i dysgrafii. 

Skala Ryzyka Dysleksji wraz z normami dla klas I i II, Gdańsk 2012.  

7. Górniewicz E., Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, Toruń 1998. 

8. Borowik J.,  Działania wychowawczo-profilaktyczne a diagnoza potrzeb środowiska szkolnego – materiały 

ORE, Warszawa 2018. 

Literatura fakultatywna: 

1. Kulesza M., Rodzinne zasoby w pedagogice społecznej i praktyce psychopedagogicznej, Warszawa 

2017.  

2. Rokicińska I., Kwestionariusz diagnozy dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej, Gdańsk 

2007. 

3. Tryzno E., Diagnoza edukacyjna dzieci 6-7letnich rozpoczynajacych naukę, Gdańsk 2006.  

4. Wilgocka-Okoń B., Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich, Warszawa 2003. 

5. Wiatrowska L., Dmochowska H, Dojrzałość szkolna dzieci a ich gotowość do nauki, Kraków 2013.  

6. Wiatrowska L., Pokonywanie trudności w uczeniu się dzieci z dysleksją, Kraków 2013.  

7. Wiatrowska L., Kłopoty z emocjami dzieci. Ścieżki zmian, Toruń 2009.   

VII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności studenta 
Liczba godz. 

przeznaczona  
na realizację 

Godziny zajęć z nauczycielem/ami (na Sali lub zdalnych zajęciach Zoom) 20 
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Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 10 

Praca w terenie, współpraca w zespole 5 

Studiowanie literatury 30 

Przygotowanie prac pisemnych - 

Przygotowanie projektu / prezentacji, itp. 30  

Przygotowanie do egzaminu -  

Analiza przypadku - 

Pozostałe  15 

 RAZEM 75 

Liczba punktów ECTS  dla przedmiotu 3 

VIII. SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
Dla wykładów 

 frekwencja studenta na zajęciach 

 aktywność (udział w dyskusjach; zadawanie pytań; poruszanie problematyki mającej związek z 
omawianymi treściami itp.) 

 obserwacja 

 praca pisemna (analiza przypadku) 

Dla ćwiczeń 

 frekwencja studenta na zajęciach 

 aktywność  

 referat w formie prezentacji 

 obserwacja (zaangażowanie w prezentowana problematykę – wyzwalanie dyskusji; zachowania 
prospołeczne i prawidłowe kontakty interpersonalne)  
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 

Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 
 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Dyscyplina Pedagogika 

Poziom studiów studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 

I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot Patologia społeczna 

Semestr 3 Punkty ECTS:  3  

język przedmiotu polski Rok studiów:  2 Rok akademicki 2022/2023 

Formy dydaktyczne 
prowadzenia zajęć: 

Wykład (l. godz.)                       10 forma zaliczenia:  egzamin 

Ćwiczenia (l. godz.)                       10 forma zaliczenia: ocena 

 Imię i nazwisko 
koordynatora przedmiotu / 
osoby prowadzącej zajęcia 

 

II.  CELE KSZTAŁCENIA 

CK 1. Zapoznanie studenta z zasadami profilaktyki w kontekście problemów społecznych i patologii 
CK 2. Zapoznanie studenta z współczesnymi problemami społecznymi  
CK 3. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania problemów społecznych i patologii życia społecznego 
CK 4. Nabycie kompetencji do podejmowania działań profilaktycznych zmniejszających skalę występowania 
wybranych problemów społecznych 

III.  EFEKTY KSZTAŁCENIA 

WIEDZA 

Kod EK opis 

K_W02 
zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice oraz sposoby jej zastosowania  
w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych 

K_W07 
ma wiedzę na temat człowieka w odniesieniu do wybranych obszarów działalności pedagogicznej oraz 
wiedzę o aspektach społecznych, psychologicznych i kulturowych tej działalności 

UMIEJĘTNOŚCI 

Kod EK opis 

 K_U01 
potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne w powiązaniu z różnymi obszarami 
działalności pedagogicznej 

 E_KU2 
potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz subdyscyplin 
pedagogiki do opisu i analizowania procesów i zjawisk społecznych istotnych z punktu widzenia 
problemów pedagogicznych 

 K_ U08 
prawidłowo posługuje się normami i regułami zawodowymi w działalności pedagogicznej, planując  
i realizując rozwiązania konkretnych zadań z zakresu edukacji, opieki, wychowania, pomocowej i 
terapeutycznej 
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 K_ U09 
potrafi integrować i zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w działaniach praktycznych; potrafi 
ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z 
różnymi sferami działalności pedagogicznej 

 K_ U11 
posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii,  
z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki pedagogicznej 

 K_ U15 
potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania, 
potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonywania zadań w zakresie działalności 
pedagogicznej 

 K_ U16 

posiada rozwinięte kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi porozumiewać się  
z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej, dialogowo 
rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w grupie, zespole 
wychowawczym  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod EK opis 

 K_ K01 
 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dokształcania zawodowego 
i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza 
kierunki własnego rozwoju i kształcenia 

 K_ K02 
 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując różne role; umie przyjmować i wyznaczać 
zadania, jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach 
realizujących projekty w różnych obszarach działalności pedagogicznej 

 K_ K03 
 docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach 
społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań pedagogicznych 

 K_ K04 
 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę oraz umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii oraz 
pokrewnych dyscyplin naukowych 

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 

WYKŁADY (tematy/treści programowe  zajęć) Liczba godz. 

1. Patologia społeczna-zakres przedmiotu, ontologiczny status patologii społecznej. 
Znaczenie oraz problemy czystości pojęciowej terminów: dewiacja, patologia, problem 
społeczny, norma zachowania.  

3 
 

2. Współczesne problemy społeczne: anoreksja, bulimia, bigoreksja, tanoreksja, 
ageoreksja, ortoreksja, fitoreksja, alkoreksja, pregoresja, zakupoholizm, pracoholizm, 
hazard 

3 
 

3. Prostytucja i sponsoring; rodzaje, przyczyny, etiologia, statystyka.   2 

4. Narkomania. Etiologia uzależnienia, mechanizm uzależniania się, statystyki  3 

Razem liczba godzin wykładów 10 

ĆWICZENIA Liczba godzin 

1. Relatywizm czy rygoryzm moralny w kontekście zjawisk patologicznych. Obiektywny i 
subiektywny wymiar patologii społecznej/problemów społecznych.  

2 
 

2. Współczesne problemy społeczne: upublicznianie intymności, instrumentalizacja relacji 
międzyludzkich w cywilizacji konsumpcjonizmu, wirtualizacja kontaktów 
interpersonalnych 2 

3. Mobbing jako patologiczne zachowanie w miejscu pracy; konsekwencje psychologiczne 
oraz prawne 2 

4. Uzależnienie od środków psychoaktywnych. Choroba alkoholowa jako czynnik 
dysfunkcjonalności rodziny. Współuzależnienie. 2 

5. Gangi w Europie i na świecie jako problem społeczny  2 

Razem liczba godzin ćwiczeń 10 

Ogółem liczba godzin przedmiotu: 20 

V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 
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Metody nauczania:  

1 wykład informacyjny   

2 dyskusja dydaktyczna  

3 film   

4 metoda przypadków  

Środki dydaktyczne: 

1 projektor multimedialny  

2 tablica  

3 komputer 

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 

Literatura obowiązkowa (maks. 10 poz., literatura najnowsza): 

1. Pospiszyl I., Patologie społeczne, Warszawa, 2019 
2. Erenkfeit K.,  Dudzińska L., Indyk I., Mobbing w środowisku pracy – opis zjawiska i jego skutki, Medycyna 

Środowiskowa / Environmental Medicine, Nr 14 (4), 2011 
3. Pujer K. (red.), „Problemy nauk społecznych, humanistycznych, ekonomicznych: konteksty  i wyzwania”,  

Wrocław , 2017 
4. Krok D., Landwójtowicz P. (red.), Rodzina w nurcie współczesnych przemian, Opole, 2010 
5. Frąckowiak M., Motyka M., Zespół zależności alkoholowej: charakterystyka, fazy rozwoju, metody 

diagnozowania, Probl Hig Epidemiol, nr 2, 2015 
6. Zalas K., Rodzina z problemem alkoholowym, Prace Naukowe AJD, Pedagogika, zeszyt XX, 2011 
7. Hołyst B., Zagrożenia ładu społecznego, Warszawa, 2014 

Literatura fakultatywna: 

  
1. Europejski raport narkotykowy , Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii,  Tendencje i 

osiągnięcia, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg, 2017 
2. Moczuk E. , Bajda K., Problemy i zjawiska patologiczne  w społeczeństwie tradycyjnym i nowoczesnym, 

Rzeszów, 2014 
3. Pilch P., Mobbing w organizacji – rodzaje zjawiska, Prakseologia nr 157, t.1 , 2015 
4. Jędrzejko M.(red.), Narkomania spojrzenie wielowymiarowe, Pułtusk-Warszawa, 2009 
5. Nowak A., Wysocka E. , Problemy i zagrożenia we współczesnym świecie. Elementy patologii społecznej i 

kryminologii, Katowice, 2001 
6. Zakrzewski St. P., Zjawiska patologii społecznej. Przyczyny-przebieg-skutki, WNPiD UAM, Poznań, 2012 
7. Dyl A.,  Jarosławska J., Narkotyki – moda czy patologia społeczna?, Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego, Nr 

2, 2012 
   

VII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności studenta 
Liczba godz. 

przeznaczona  
na realizację 

Godziny zajęć z nauczycielem/ami (na Sali lub w bezpośrednich zajęciach Zoom) 20 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 10 

Praca w terenie, współpraca w zespole - 

Studiowanie literatury 5 

Przygotowanie prac pisemnych 5 
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Przygotowanie projektu / prezentacji, itp.  0 

Przygotowanie do egzaminu 30 

Analiza przypadku 5 

Pozostałe  - 

 RAZEM 75 

Liczba punktów ECTS  dla przedmiotu 3 

VIII. SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Dla wykładów 

 Egzamin 

 Frekwencja 

Dla ćwiczeń 

 ocena aktywności studenta 

 frekwencja 

 obserwacja postępów w wypowiedzi studenta na tematy związane z przedmiotem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



str. 149 

 

WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 

Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 
 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Dyscyplina Pedagogika 

Poziom studiów studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 
I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot Pedagogika resocjalizacyjna 

Semestr 4 Punkty ECTS:  5  

język przedmiotu polski Rok studiów:  2 Rok akademicki 2022/2023 

Formy dydaktyczne 
prowadzenia zajęć: 

Wykład (l. godz.)                       10 forma zaliczenia:  egzamin 

Ćwiczenia (l. godz.)                       20 forma zaliczenia: ocena 

 Imię i nazwisko 
koordynatora przedmiotu / 
osoby prowadzącej zajęcia 

 

II.  CELE KSZTAŁCENIA 

CK 1. Zapoznanie studenta z pojęciami i zagadnieniami pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarnej 
CK2. Zapoznanie studenta z przyczynami i skutkami niedostosowania społecznego  
CK 3. Zapoznanie studenta z zasadami wymierzania kary w kontekście penologii 
CK 4. Doskonalenie umiejętności w pracy resocjalizacyjnej w kontekście łagodzenia skutków izolacji/prizonizacji 
CK 5. Doskonalenie umiejętności w odkrywaniu potencjałów u osób pozbawionych wolności zgodnie z 
zasadami resocjalizacji przez twórczość 
CK 6. Umiejętność poszanowania prawa każdego podmiotu będącego przedmiotem oddziaływań 
penitencjarnych do decydowania o wyborze środków oddziaływań stosowanych względem niego 
CK 7. przestrzeganie kodeksu etyku zawodowej w pracy z różnymi grupami ludzi wymagającymi wsparcia 
instytucji 

III.  EFEKTY KSZTAŁCENIA 

WIEDZA 

Kod EK opis 

 K_W01 
 ma wiedzę o przedmiotowym i metodologicznym charakterze pedagogiki, jej miejscu w systemie nauk 
i relacjach do innych dyscyplin naukowych 

 K_W02 
 zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice oraz sposoby jej zastosowania  
w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych 

 K_W03 
 ma wiedzę o rodzajach, celach, organizacji i funkcjonowaniu struktur instytucji realizujących 
działalność edukacyjną, wychowawczą, opiekuńczą i pomocową 

 K_W08 
 ma wiedzę na temat teorii wychowania, uczenia się i nauczania, procesów opiekuńczo-
wychowawczych oraz edukacyjnych, ich współczesnych uwarunkowań kulturowych i społecznych 

 K_W09 
 ma wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących; 
rozumie istotę funkcjonalności tych środowisk, norm i patologii 

UMIEJĘTNOŚCI 
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Kod EK opis 

K_U01 
 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne w powiązaniu z różnymi obszarami 
działalności pedagogicznej 

K_ U02 
 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz subdyscyplin 
pedagogiki do opisu i analizowania procesów i zjawisk społecznych istotnych z punktu widzenia 
problemów pedagogicznych 

K_ U04 
 potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz 
samodzielnego projektowania strategii działań pedagogicznych 

K_ U14 
 potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań 
związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej 

K_ U15 
 potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania, 
potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonywania zadań w zakresie działalności 
pedagogicznej 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod EK opis 

K_ K01 
 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dokształcania zawodowego 
i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza 
kierunki własnego rozwoju i kształcenia 

K_ K03 
 docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach 
społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań pedagogicznych 

K_ K04 
 

 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę oraz umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii oraz 
pokrewnych dyscyplin naukowych 

K_ K07 
 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne, 
poprawnie rozstrzyga dylematy wynikające z roli pedagoga, przestrzega zasad etyki zawodowej 

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 

WYKŁADY (tematy/treści programowe  zajęć) Liczba godz. 

1. Podstawowe pojęcia związane z pedagogiką resocjalizacyjną: socjalizacja, uspołecznienie, 
nieprzystosowanie/niedostosowanie społeczne, jego stadia oraz przyczyny; wykolejenie 
społeczne, demoralizacja; asocjalność, antysocjalność, dyssocjalność, zaburzenia 
zachowania; nieletni, młodociany; norma i patologia w zachowaniu ludzkim.   

2. Penologia i teorie kary.  
3. Samobójstwo jako szczególny przypadek zachowań samo agresywnych osadzonych.  
4. Więzienia świata.  

2 
 
 
 

3 
3 
2 

Razem liczba godzin wykładów 10 

ĆWICZENIA Liczba godzin 

1. Twórcza Resocjalizacja. Zarys koncepcji rozwijania potencjałów. Pedagogika 
resocjalizacyjna – w poszukiwaniu nowych kontekstów teoretycznych i aplikacyjnych. 

2. Przystosowanie się człowieka do środowiska więziennego. Prizonizacja  jako czynnik 
utrudniający readaptację społeczną na przykładzie badań polskich i zagranicznych. 
Psychologiczne i socjologiczne następstwa izolacji penitencjarnej.    

3.  Argumentacja przemawiająca na korzyść resocjalizacji w warunkach wolnościowych a nie 
izolacyjnych.    

4. Wolność, dobrowolność, bezpieczeństwo – 3 filary resocjalizacji, „Resocjalizacja 
penitencjarna – anachronizm, mity czy druga szansa dla skazanego” – argumenty 
merytoryczne   

5. Rodzina jako podstawowy czynnik udanej resocjalizacji i readaptacji społecznej    

4 
 

4 
 
 

4 
 

4 
 
 

4 
  

Razem liczba godzin ćwiczeń 20 

Ogółem liczba godzin przedmiotu: 30 

V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 
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Metody nauczania:  

1 wykład informacyjny / problemowy 

2. analiza tekstów źródłowych  

3. ćwiczenia warsztatowe  

4. film  

5. opis  

6. dyskusja dydaktyczna  

Środki dydaktyczne:  

1 projektor multimedialny  

2 tablica  

3 komputer  

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 

Literatura obowiązkowa (maks. 10 poz., literatura najnowsza): 

1. Ciosek M., Pastwa-Wojciechowska B.  (red.), Psychologia penitencjarna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 
2016 

2. Ciosek M., Psychologia sądowa i penitencjarna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2001 
3. Sołtysiak T. (red.), Wybrane aspekty pracy penitencjarnej, Un. K. Wielkiego, Bydgoszcz, 2012 
4. Szczepaniak P., Polski system penitencjarny. Ujęcie integralno-kulturowe, Forum Penitencjarne, Warszawa, 

2008  
5. Bębas S., Współczesne oblicze resocjalizacji penitencjarnej, WSH, Radom, 2010 
6. Machel H., Rodzina skazanego jako współuczestnik jego resocjalizacji penitencjarnej, readaptacji i reintegracji 

społecznej, [w:] Resocjalizacja Polska, nr 7 , 2014 

Literatura fakultatywna: 

1. Hołda J., Hołda Z., Żórawska B., Prawo karne wykonawcze, Warszawa, 2012 
2. Poklek R., Instytucjonalne i psychospołeczne aspekty więzienia, COSSW, Kalisz, 2010  
3. Stańdo-Kawecka B., Prawne odstawy resocjalizacji, Zakamycze, Kraków, 2000 

VII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności studenta 
Liczba godz. 

przeznaczona  
na realizację 

Godziny zajęć z nauczycielem/ami (na Sali lub w bezpośrednich zajęciach Zoom) 30 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 5  

Praca w terenie, współpraca w zespole 10 

Studiowanie literatury 35 

Przygotowanie prac pisemnych 5 

Przygotowanie projektu / prezentacji, itp. 0  

Przygotowanie do egzaminu  30 

Analiza przypadku 10 

Pozostałe  - 

 RAZEM 125 

Liczba punktów ECTS  dla przedmiotu 5 

VIII. SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
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Dla wykładów 

 Egzamin 

 Frekwencja 
Dla ćwiczeń 

 ocena aktywności studenta 

 frekwencja 

 obserwacja postępów w wypowiedzi studenta na tematy związane z przedmiotem 
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 

Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 
 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Dyscyplina Pedagogika 

Poziom studiów Studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 

I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot Psychopatologia 

Semestr 4 Punkty ECTS:  4  

język przedmiotu polski Rok studiów:  II Rok akademicki 
2022/20

23 

Formy dydaktyczne 
prowadzenia zajęć: 

Wykład (l. godz.)                       15 forma zaliczenia:  Egzamin 

Ćwiczenia (l. 
godz.)                       

15 forma zaliczenia: Ocena 

 Imię i nazwisko 
koordynatora przedmiotu / 
osoby prowadzącej zajęcia 

 

II.  CELE KSZTAŁCENIA 
CK1. Dostarczenie wiedzy o objawach jednostek psychopatologicznych 
CK2. Dostarczenie wiedzy o źródłach zaburzeń psychopatologicznych 
CK3. Kształtowanie umiejętności identyfikowania zaburzeń psychopatologicznych 
CK4. Kształtowanie kompetencji umiejętnego kontaktu i pomocy osobom zaburzonym 
CK5. Ćwiczenie kompetencji współpracy z instytucjami społecznymi w procesie pomocy osobom zaburzonym 

III.  EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA 

Kod EK opis 

K_W07 
Ma wiedzę na temat człowieka w odniesieniu do wybranych obszarów działalności pedagogicznej 
oraz wiedzę o aspektach społecznych, psychologicznych i kulturowych tej działalności 

K_W11 
Ma wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej  
i pomocowej oraz o specyfice funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości  
i nieprawidłowości rozwojowych 

UMIEJĘTNOŚCI 

Kod EK opis 

K_U11 
Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii,  

z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki pedagogicznej 

K_ U12 
Posiada umiejętność modelowania i wdrażania własnych rozwiązań konkretnych problemów 

edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, pomocowych 

K_ U13 

Posiada elementarne umiejętności diagnostyczne i badawcze pozwalające na rozpoznawanie sytuacji 

dzieci, młodzieży (w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), opracowywania wyników 

obserwacji i formułowania wniosków 
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod EK opis 

K_ K04 
Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę oraz umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii 
oraz pokrewnych dyscyplin naukowych 

K_ K08 
Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących 
działania pedagogiczne; jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi oraz niebędącymi 
specjalistami w danej dziedzinie 

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 

WYKŁADY (tematy/treści programowe  zajęć) 
Liczba 
godzin 

W 1 - Problem normy i patologii – wyznaczanie ilościowych i jakościowych granic między nimi. Praca 
w zawodzie pedagoga jako potencjalna ekspozycja na kontakt z osobami zaburzonymi oraz z osobami 
z pogranicza normy i patologii.   
W 2 – Podstawowe systemy klasyfikacji zaburzeń psychicznych (DSM, ICD). Przydatność wiedzy  
o symptomach zaburzeń psychicznych w pracy terapeutycznej, wychowawczej i opiekuńczej.  
W 3 – Diagnoza osób spoza normy intelektualnej, emocjonalnej, społecznej w kontekście pracy  
z osobami z orzeczeniami/diagnozami w systemie oświaty. 
W 4 – Możliwości terapii osób spoza normy intelektualnej w systemie oświaty. 
W 5 – Metody pracy z osobami spoza normy emocjonalnej i społecznej w systemie penitencjarnym. 

3 
3 
3 
 

3 
3 

Razem liczba godzin wykładów 15 

ĆWICZENIA 
Liczba 
godzin 

ĆW 1 – Zastosowanie wiedzy o etiologii zaburzeń psychicznych w pracy nauczyciela i wychowawcy.  
ĆW 2 – Kontakt terapeutyczny z osobą zaburzoną emocjonalnie (zjawisko przeniesienia, 
przeciwprzeniesienia, oporu, przeciwoporu itp.). Wykorzystanie przez pedagoga kompetencji 
terapeutycznych w rozmowie wychowawczej, motywacyjnej, korygującej.   
ĆW 3 – Syndrom suicydalny i możliwości wczesnego reagowania. Rola rówieśników, rodziców i 
nauczycieli w zapobieganiu zachowaniom autodestrukcyjnym.   
ĆW 4 – Zaburzenia afektywne i zaburzenia osobowości – jako źródła problemów w pracy edukacyjnej, 
wychowawczej, opiekuńczej i resocjalizacyjnej.    
ĆW 5 -  Zaburzenia wywołane stresem pourazowym: wycofywanie z relacji, alienacja, hiperczujność 
itp. jako objawy utrudniające pracę edukacyjną, profilaktyczną i penitencjarną.  

3 
3 
3 
3 
3 

Razem liczba godzin ćwiczeń 15 

Ogółem liczba godzin przedmiotu: 30 

V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Metody nauczania:  

1. praca w grupach  
2. wykład  
3. prezentacja studiów przypadków 
4. analiza tekstów z dyskusją  

Środki dydaktyczne:  

1. Przygotowane teksty źródłowe 
2. Rzutnik multimedialny 

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 

Literatura obowiązkowa (maks. 10 poz., literatura najnowsza): 

Butcher, J,N., Hooley, J.M., Mineka, S. (2020). Psychologia zaburzeń DSM-5. Gdańsk: GWP.  
Cierpiałkowska, L. (2022). Psychopatologia. Warszawa: Scholar.  
Remberk B. (2020). Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży. Warszawa: PZWL. 

Literatura fakultatywna: 
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Chatizow J. (2018). Depresja i samobójstwa dzieci i młodzieży. Żyć, nie umierać - poradnik dla rodziców  
i nauczycieli. Warszawa: Difin.  

VII. OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ 

Forma aktywności studenta 
Liczba godz. 

przeznaczona  
na realizację 

Godziny zajęć z nauczycielem/ami (na Sali lub w bezpośrednich zajęciach Zoom) 30 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 10 

Praca w terenie, współpraca w zespole  

Studiowanie literatury 30 

Przygotowanie prac pisemnych  

Przygotowanie projektu / prezentacji, itp.  

Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 30 

Analiza przypadku  

Pozostałe  

 RAZEM 100 

Liczba punktów ECTS  dla przedmiotu 4 

VIII. SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
Dla wykładów 

 egzamin 
 

Dla ćwiczeń 

 

 aktywne uczestnictwo  

 kolokwium 
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 

Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 
 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Dyscyplina Pedagogika 

Poziom studiów Studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 

I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot Psychologiczne aspekty resocjalizacji 

Semestr 4 Punkty ECTS:  3  

język przedmiotu polski Rok studiów:  II Rok akademicki 2022/2023 

Formy dydaktyczne 
prowadzenia zajęć: 

Wykład (l. godz.)                       10 forma zaliczenia:  zaliczenie 

Ćwiczenia (l. godz.)                       10 forma zaliczenia: ocena 

 Imię i nazwisko 
koordynatora przedmiotu / 
osoby prowadzącej zajęcia 

 

II.  CELE KSZTAŁCENIA 

CK1: Zapoznanie studenta z zastosowaniem psychologii w resocjalizacji. 
CK2: Zapoznanie studenta z rolą psychologa w Zakładzie Karnym.  
CK3: Doskonalenie umiejętności zdobytych podczas poprzednich lat studiów z zakresu resocjalizacji.   
CK4: Doskonalenie umiejętności interpersonalnych.  
CK5: Kształtowanie postawy otwartości na osoby potrzebujące wsparcia i pomocy. 

III.  EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA 

Kod EK opis 

K_W03 
ma wiedzę o rodzajach, celach, organizacji i funkcjonowaniu struktur instytucji realizujących 
działalność edukacyjną, wychowawczą, opiekuńczą i pomocową 

K_W06 
ma wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach w kontekście 
działań pedagogicznych  

K_W07 
ma wiedzę na temat człowieka w odniesieniu do wybranych obszarów działalności pedagogicznej 
oraz wiedzę o aspektach społecznych, psychologicznych i kulturowych tej działalności  

K_W11 
ma wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej  
i pomocowej oraz o specyfice funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości i 
nieprawidłowości rozwojowych  

K_W17 
zna zasady i normy etyki zawodowej pedagoga; rozumie konieczność ochrony praw autorskich  
i zarządzania zasobami własności intelektualnej  

UMIEJĘTNOŚCI 

Kod EK opis 

K_U05 
ma umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania różnych sytuacji 
edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań  
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K_U07 
prawidłowo posługuje się zasadami, normami i regułami prawnymi, zawodowymi, organizacyjnymi 
i etycznymi w podejmowaniu działalności pedagogicznej; potrafi przewidzieć skutki konkretnych 
działań pedagogicznych  

K_U08 
prawidłowo posługuje się normami i regułami zawodowymi w działalności pedagogicznej, planując 
i realizując rozwiązania konkretnych zadań z zakresu edukacji, opieki, wychowania, pomocowej  
i terapeutycznej  

K_U09 
 potrafi integrować i zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w działaniach praktycznych; potrafi 
ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych  
z różnymi sferami działalności pedagogicznej  

K_U11 
posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii,  
z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki pedagogicznej  

K_U16 

posiada rozwinięte kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi porozumiewać 
się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej, 
dialogowo rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w grupie, zespole 
wychowawczym  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod EK opis 

K_K01 
ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dokształcania 
zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali 
umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia   

K_K02 
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując różne role; umie przyjmować i wyznaczać 
zadania, jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach 
realizujących projekty w różnych obszarach działalności pedagogicznej   

K_K04 
potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę oraz umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii 
oraz pokrewnych dyscyplin naukowych  

K_K08 
jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach 
realizujących działania pedagogiczne; jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi oraz 
niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie  

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 

WYKŁADY (tematy/treści programowe  zajęć) Liczba godzin 

1. Kodeksowe unormowania pracy w zakładzie karnym/areszcie śledczym 
 
2. Omówienie i klasyfikacja typów i rodzajów zakładów karnych 
 
3. Psychologiczna charakterystyka poszczególnych kategorii osadzonych 
 
4. Dokonanie analizy drogi wykolejenia z uwzględnieniem czynników zdeterminowanych 
biologicznie,   jak  i środowiskowo – wychowawczych 
 
5. Pojęcie diagnozy psychologicznej i etapy postępowania diagnostycznego w przypadku 
skazanych odbywających karę pozbawienia wolności 
 
6. Przykłady diagnoz skazanych kierowanych do różnych systemów (dla uzależnionych od 
alkoholu, dla uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych, dla 
skazanych  
z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo)  
 
7. Psychologiczne aspekty samouszkodzeń, techniki ich dokonywania i postępowanie  
z osobami reagującymi  w sposób autoagresywny 
 

1 

2. Omówienie i klasyfikacja typów i rodzajów zakładów karnych 1 

3. Charakterystyka poszczególnych kategorii osadzonych 1 

4. Psychopedagogiczne i społeczne modele diagnozy w resocjalizacji 2 

5. Przykłady diagnoz skazanych kierowanych do różnych systemów (dla uzależnionych od 
alkoholu, dla uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych, dla 
skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnych 
umysłowo). 

2 

6. Skuteczność interwencji resocjalizacyjnych. 1 

7. Samookaleczenia, techniki ich dokonywania i postępowanie z osobami reagującymi w 
sposób autoagresywny. 

1 

8. Psychopedagogiczne uwarunkowania służby i pracy w jednostkach penitencjarnych.  1 

Razem liczba godzin wykładów 10 

ĆWICZENIA  Liczba godzin 

1. Omówienie i porównanie pracy psychologa i pedagoga w zakładzie karnym/areszcie 
śledczym 
 

2 

2. Samodzielna klasyfikacja typów i rodzajów zakładów karnych 
 

1 

3. Przypisywanie do studiów przypadków poszczególnych kategorii osadzonych 1 

4. Sposoby postępowania z osobami reagującymi  w sposób autoagresywny 
 

2 



str. 158 

 

5. Zapoznanie z eksperymentem więziennym Zimbardo i jego konsekwencjami. 
 

2 

6. Omówienie wpływu jednostki penitencjarnej na personel Służby Więziennej. Stres  
i wypalenie zawodowe w służbie więziennej. 
 
 
 
 
 

2 

Razem liczba godzin ćwiczeń 10 

Ogółem liczba godzin przedmiotu: 20 

V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Metody nauczania:  

1 wykład problemowy 

2 prezentacja multimedialna 

3 dyskusja 

4 prezentacja referatów 

5 analiza tekstów źródłowych 

Środki dydaktyczne:  

1  projektor multimedialny 

2  płyty CD 

3  materiały papiernicze i rysunkowe, telewizor  i odtwarzacz CD, komputer, rysunki i plansze 

4 teksty źródłowe, filmy 

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 

Literatura obowiązkowa (maks. 10 poz., literatura najnowsza): 

1. Poklek R., Zarys psychologii penitencjarnej. Pomiędzy teorią a praktyką., Warszawa 2018 

2. Ziółkowska B., Wycisk J., Autodestruktywność dzieci i młodzieży, Warszawa 2019. 

3. Zimbardo Ph. Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło? Warszawa 2022. 

4. Ciosek M. , Psychologia sądowa i penitencjarna, Wydawnictwa Prawnicze , Warszawa 2001 

        5.    Wysocka E. , Diagnoza w resocjalizacji, Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2009. 

        6.    Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych. 

      7. Opora A., Resocjalizacja: wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie, 

Kraków 2013. 

Literatura fakultatywna: 

1. Heaton J.A. Podstawy umiejętności terapeutycznych. Gdańsk 2005. 

2. Siemionow J., Resocjalizacja młodzieży niedostosowanej społecznie, Warszawa 2022. 

3. Miller R. W. Dialog motywujący. Jak pomóc ludziom w zmianie. Kraków 2014. 

4. Piotrowski A., Stres i wypalenie zawodowe funkcjonariuszy Służby Więziennej. Warszawa 2010 

VII. OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ 

Forma aktywności studenta 

Liczba godz. 
przeznaczo

na na 
realizację 

Godziny zajęć z nauczycielem/ami (na Sali lub w bezpośrednich zajęciach Zoom) 20 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 5 

Praca w terenie, współpraca w zespole 5 

Studiowanie literatury 20 
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Przygotowanie prac pisemnych 10 

Przygotowanie projektu / prezentacji, itp. - 

Przygotowanie do egzaminu 15 

Analiza przypadku - 

Pozostałe  

 RAZEM 75 

Liczba punktów ECTS  dla przedmiotu 3 

VIII. SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Dla wykładów 

 frekwencja 

 aktywność 

Dla ćwiczeń 

 frekwencja 

 aktywność 

 prace pisemne 

 wynik kolokwium  
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 

Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 
 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Dyscyplina Pedagogika 

Poziom studiów studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 
I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot Penitencjarystyka 

Semestr 4 Punkty ECTS:  4  

język przedmiotu polski Rok studiów:  2 Rok akademicki 2022/2023 

Formy dydaktyczne 
prowadzenia zajęć: 

Wykład (l. godz.)                       10 forma zaliczenia:  egzamin 

Ćwiczenia (l. godz.)                       10 forma zaliczenia: ocena 

 Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu / osoby prowadzącej 
zajęcia 

 

II.  CELE KSZTAŁCENIA 

CK 1. Zapoznanie studenta z zasadami pracy penitencjarnej 
CK 2. Zapoznanie studenta z z zasadami pracy SW i zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w zakładzie 
karnym 
CK 3. Doskonalenie umiejętności w pracy penitencjarnej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa osobistego 
CK 4. Doskonalenie umiejętności minimalizowania problemów penitencjarnych i przeciwdziałania skutkom 
prizonizacji w instytucji totalnej 
CK 5. Nabycie kompetencji do pracy resocjalizacyjnej z różnymi  grup osadzonych - różne programy terapii 

III.  EFEKTY KSZTAŁCENIA 

WIEDZA 

Kod EK opis 

 K_W01 
 ma wiedzę o przedmiotowym i metodologicznym charakterze pedagogiki, jej miejscu w systemie nauk 
i relacjach do innych dyscyplin naukowych 

 K_W02 
 zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice oraz sposoby jej zastosowania w 
obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych 

 K_W03 
 ma wiedzę o rodzajach, celach, organizacji i funkcjonowaniu struktur instytucji realizujących 
działalność edukacyjną, wychowawczą, opiekuńczą i pomocową 

 K_W09 
 ma wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących; 
rozumie istotę funkcjonalności tych środowisk, norm i patologii 

 K_W11 
 ma wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i 
pomocowej oraz o specyfice funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości i 
nieprawidłowości rozwojowych 

UMIEJĘTNOŚCI 

Kod EK opis 
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K_U01 
 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne w powiązaniu z różnymi obszarami 
działalności pedagogicznej 

K_U02 
potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz subdyscyplin 
pedagogiki do opisu i analizowania procesów i zjawisk społecznych istotnych z punktu widzenia 
problemów pedagogicznych  

K_ U03 
potrafi analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów edukacyjnych i zjawisk społecznych 
specyficznych dla różnych obszarów działalności pedagogicznej  

K_ U04 
potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz 
samodzielnego projektowania strategii działań pedagogicznych  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod EK opis 

K_ K04 
 

 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę oraz umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii oraz 
pokrewnych dyscyplin naukowych 

K_ K05 
 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dokształcania zawodowego 
i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza 
kierunki własnego rozwoju i kształcenia 

K_ K07 
 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne, 
poprawnie rozstrzyga dylematy wynikające z roli pedagoga, przestrzega zasad etyki zawodowej 

K_ K08 
 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących 
działania pedagogiczne; jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi oraz niebędącymi 
specjalistami w danej dziedzinie 

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 

WYKŁADY (tematy/treści programowe  zajęć) Liczba godz. 

    
1. Pedagogika  penitencjarna, penitencjarystyka, cele oddziaływań penitencjarnych. Polski 

model resocjalizacji penitencjarnej.  
2. Zadania Służby Więziennej. Statystki skazań i przeludnienia populacji osadzonych w Polsce  

i na świecie. 
3. Terapia przestępców seksualnych w zakładzie karnym. Cechy przestępstw na tle seksualnym 

ze szczególnym uwzględnieniem pedofilii. Uregulowania prawne. 
4. Zakład karny jako instytucja totalna.  Rodzaje instytucji totalnych. Izolacja przymusowa  

i dobrowolna. Sytuacje trudne. Łagodzenie skutków izolacji penitencjarnej. Prizonizacja. 
 

3 
 

3 
 

2 
 

2 

Razem liczba godzin wykładów 10 

ĆWICZENIA Liczba godzin 

    
1. System penitencjarny w Polsce i na przykładzie wybranych krajów Europy - wstęp do 

problematyki. Polski model resocjalizacji penitencjarnej 
2.  Współczesne problemy resocjalizacji penitencjarnej i ich minimalizowanie  
3. Zarys poglądów na genezę gotowości człowieka do zabijania. Problematyka resocjalizacji 

sprawców zabójstw 
4. Podejście kognitywno-behawioralne w pracy penitencjarnej. 
5. Prywatyzacja więzień.  

2 
 

2 
2 
 

2 
2 

Razem liczba godzin ćwiczeń 10 

Ogółem liczba godzin przedmiotu: 20 

V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Metody nauczania:  

1 wykład informacyjny  

2 analiza tekstów źródłowych  
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3 film  

4 metoda przypadków 

5 dyskusja dydaktyczna  

Środki dydaktyczne:  

1 projektor multimedialny  

2 tablica  

3 komputer 

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 

Literatura obowiązkowa (maks. 10 poz., literatura najnowsza): 

  
1. Łuczak E., Współczesne problemy resocjalizacji penitencjarnej i ich minimalizowanie, Lubelski Rocznik 

Pedagogiczny, T. XXXV, z. 2, 2016 
2. Pierzchała K.  Rosyjski system penitencjarny w ujęciu  wybranych polskich i rosyjskich opracowań, Warszawa, 

2010 
3. Niewiadomska I. Polski model resocjalizacji penitencjarnej, Lublin, 2016 
4. Urbanek A. Doświadczanie napięć w relacji z ofiarą na podstawie wypowiedzi sprawców zabójstw, Wrocław, 

2010 
5. Barczykowska A. Podejście kognitywno-behawioralne w pracy penitencjarnej i postpenitencjarnej (na 

przykładzie wybranych programów korekcyjnych stosowanych w USA), „Probacja”, nr 2, 2011 
6. Zalewski W., Prywatyzacja więzień – węzłowe problemy, Disputatio – Tom XIV, 2012 

   

Literatura fakultatywna: 

1. Hołda  J. , Hołda Z., Żórawska B., Prawo karne wykonawcze, Warszawa, 2012 
2. Ciosek M.,  Pastwa-Wojciechowska B., Psychologia penitencjarna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2020 
3. Bębas S., Współczesne oblicze resocjalizacji penitencjarnej, WSH, Radom, 2010 
4. Machel H. Resocjalizacja penitencjarna: istota, dylematy terminologiczne, społeczny sens, kilka uwag 

teoretycznych i kadrowych, Resocjalizacja Polska, nr 1, 2010 
5. USTAWA z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym 
6. Ustawa z dnia 22 listopada 2013 o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających 

zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób 
7. Urban B., Stanik J. M. Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna, t. 2, PEDAGOGUM, Warszawa, 2007 
8. Bartkowicz Z., Maciaszczyk P.  (red.) , Profilaktyka i resocjalizacja, PWSZ, Tarnobrzeg, 2011 
9. Przybyliński S.(red.), Niebanalny wymiar resocjalizacji penitencjarnej, AKAPIT, Toruń, 2010 
10. Ciosek M. (2001), Psychologia sądowa i penitencjarna, PWN, Warszawa   

VII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności studenta 
Liczba godz. 

przeznaczona  
na realizację 

Godziny zajęć z nauczycielem/ami (na Sali lub w bezpośrednich zajęciach Zoom) 20 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym  5 

Praca w terenie, współpraca w zespole 10 

Studiowanie literatury 25 

Przygotowanie prac pisemnych 5 

Przygotowanie projektu / prezentacji, itp.  0 

Przygotowanie do egzaminu  30 

Analiza przypadku 5 
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Pozostałe   

 RAZEM 100 

Liczba punktów ECTS  dla przedmiotu 4 

VIII. SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Dla wykładów 

 Egzamin 

 Frekwencja 

Dla ćwiczeń 

 ocena aktywności studenta 

 frekwencja 

 obserwacja postępów w wypowiedzi studenta na tematy związane z przedmiotem 
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 

Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 
 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Dyscyplina Pedagogika 

Poziom studiów studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 
I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot Metodyka pracy resocjalizacyjnej 

Semestr 4 Punkty ECTS:  5  

język przedmiotu polski Rok studiów:  II Rok akademicki 2022/2023 

Formy dydaktyczne 
prowadzenia zajęć: 

Wykład (l. godz.)                       - forma zaliczenia:  - 

Ćwiczenia (l. godz.)                       30 forma zaliczenia: egzamin 

 Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu / osoby prowadzącej 
zajęcia 

 

II.  CELE KSZTAŁCENIA 

CK1. Zapoznanie studenta z współczesnymi metodami pracy resocjalizacyjnej z jednostką niedostosowaną 
społecznie  
CK 2. Zapoznanie studenta z zasadami tworzenia diagnozy penitencjarnej i IPR 
CK 3. Doskonalenie umiejętności pracy z osobami niedostosowanymi społecznie 
CK 4. Doskonalenie umiejętności w rozpoznawaniu symptomów i przyczyn niedostosowania społecznego  
i przestępczości 
CK 5. Nabycie kompetencji i umiejętności podejmowania działań resocjalizacyjnych wobec osoby 
niedostosowanej szanując i respektując jej prawo do stanowienia o sobie 
CK 6. Nabycie kompetencji do kształtowanie postawy akceptacji względem różnych grup osadzonych ze 
szczególnym uwzględnieniem ich indywidualnych przyczyn popełniania przestępstw 

III.  EFEKTY KSZTAŁCENIA 

WIEDZA 

Kod EK opis 

 K_W01 
 zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice oraz sposoby jej zastosowania  
w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych 

K_W09 
 ma wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących; 
rozumie istotę funkcjonalności tych środowisk, norm i patologii 

K_W11 
ma wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej  
i pomocowej oraz o specyfice funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości i 
nieprawidłowości rozwojowych 

UMIEJĘTNOŚCI 

Kod EK opis 

K_ U04 
 potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz 
samodzielnego projektowania strategii działań pedagogicznych 
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K_ U07 
 prawidłowo posługuje się zasadami, normami i regułami prawnymi, zawodowymi, organizacyjnymi  
i etycznymi w podejmowaniu działalności pedagogicznej; potrafi przewidzieć skutki konkretnych 
działań pedagogicznych 

K_ U08 
 prawidłowo posługuje się normami i regułami zawodowymi w działalności pedagogicznej, planując  
i realizując rozwiązania konkretnych zadań z zakresu edukacji, opieki, wychowania, pomocowej  
i terapeutycznej 

K_ U09 
potrafi integrować i zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w działaniach praktycznych; potrafi 
ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych  
z różnymi sferami działalności pedagogicznej 

K_ U12 
 posiada umiejętność modelowania i wdrażania własnych rozwiązań konkretnych problemów 
edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, pomocowych 

K_ U15 
potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania, 
potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonywania zadań w zakresie działalności 
pedagogicznej 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod EK opis 

K_ K01 
 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dokształcania zawodowego 
i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza 
kierunki własnego rozwoju i kształcenia 

K_ K03 
 docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach 
społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań pedagogicznych 

K_ K08 
 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących 
działania pedagogiczne; jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi oraz niebędącymi 
specjalistami w danej dziedzinie 

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 

WYKŁADY (tematy/treści programowe  zajęć) Liczba godz. 

 n.d. 

Razem liczba godzin wykładów  

ĆWICZENIA Liczba godzin 

1. Miejsce metodyki pracy resocjalizacyjnej  w systemie przedmiotów pedagogicznych  i 
dyscyplin prawnych.    

2. Podstawowe pojęcia z metodyki pracy resocjalizacyjnej  
3. Cel kary pozbawienia wolności, art. 67 k.k.w. 
4. Metody oddziaływań resocjalizacyjnych  i ich charakterystyka. Zasady resocjalizacji w 

pracy ze skazanymi  
5. Diagnoza penitencjarna. Diagnozowanie sprawców przestępstw wskazaniem dla 

możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych  
6. Indywidualny program wykonywania kary pozbawienia wolności jako podstawa systemu 

programowego oddziaływania;  
7. Procedura przyjęcia skazanego do zakładu karnego, badania osobopoznawcze, badania 

psychologiczne, badania psychiatryczne, orzeczenie psychologiczno-penitencjarne, opinia 
psychologiczna 

8. Warunki skutecznej resocjalizacji z perspektywy skazanych i wychowawców działu 
penitencjarnego. Perspektywa efektywności  w resocjalizacji 

9.  Teorie przestępczości (socjologiczne, psychologiczne, biologiczne)  
10. Teorie przestępczości (socjologiczne, psychologiczne, biologiczne)-c.d. 

3 
 

3 
3 
 

3 
 

3 
 

3 
 
 

3 
 

3 
 

3 

Razem liczba godzin ćwiczeń 30 

Ogółem liczba godzin przedmiotu: 30 
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V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Metody nauczania:  

1 metoda przypadków 

2 dyskusja dydaktyczna  

3 film  

4 pogadanka  

5 analiza tekstów źródłowych   

Środki dydaktyczne:  

1 projektor multimedialny  

2 tablica  

3 komputer 

4 prezentacje 

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 

Literatura obowiązkowa (maks. 10 poz., literatura najnowsza): 

1. Szerląg A. (red.), Kara pozbawienia wolności a readaptacja społeczna skazanych, Wrocław, 2011 
2. Sitnik K.,  Indywidualny program wykonywania kary pozbawienia wolności jako podstawa systemu 

programowego oddziaływania, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, Tom XXVII, AUWr No 3325,2011 
3. Sztuka J., Perspektywa efektywności  w resocjalizacji, Akademia Ignatianum w Krakowie Instytut Nauk o 

Wychowaniu, Nr 1, 2018 
4. Kotlenga K., Diagnozowanie sprawców przestępstw wskazaniem dla możliwości oddziaływań 

resocjalizacyjnych, Probacja, 2016 
5. Siemaszko A., Społeczna geneza przestępczości: wokół teorii zróżnicowanych powiązań, Warszawa, 1979 
6. Juszczak A., Rys historyczny przestępczości, Security, Economy & Law, Nr 1 (XVIII), 2018 
7. Ciosek M., Pastwa-Wojciechowska B. (red.), Psychologia penitencjarna, Warszawa, 2016 

Literatura fakultatywna: 

1. Machel H., Paliwoda M., Spryszyńska M. (red.), Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce  
– w poszukiwaniu skuteczności, Gdańsk, 2006 

2. Majcherczyk A., Projektowanie i implementacja programów resocjalizacji [w:] Polski system penitencjarny. 
Ujęcie integralno-kulturowe, Wyd. Forum Penitencjarne, 2013 

3. Iwanicki H., Zasady nauczania w procesie kształcenia osób dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności, 
[w:] Szkoła Specjalna,  Warszawa, nr 3, 2010 

VII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności studenta 
Liczba godz. 

przeznaczona  
na realizację 

Godziny zajęć z nauczycielem/ami (na Sali lub w bezpośrednich zajęciach Zoom) 30 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 10 

Praca w terenie, współpraca w zespole 15 

Studiowanie literatury 20 

Przygotowanie prac pisemnych 0 

Przygotowanie projektu / prezentacji, itp. 15 

Przygotowanie do egzaminu  30 

Analiza przypadku 5 

Pozostałe 0  

 RAZEM 125 
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Liczba punktów ECTS  dla przedmiotu 5 

VIII. SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Dla wykładów 

- 

Dla ćwiczeń 

 aktywność 

 frekwencja 

 obserwacja postępów w wypowiedzi studenta na tematy związane z przedmiotem 

 praca zaliczeniowa 

 egzamin 
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 

Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 
 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Dyscyplina Pedagogika 

Poziom studiów Studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 

I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot Psychologia uzależnień i współuzależnień 

Semestr 5 Punkty ECTS:  4  

język przedmiotu polski Rok studiów:  III Rok akademicki 2022/2023 

Formy dydaktyczne 
prowadzenia zajęć: 

Wykład (l. godz.)                       10 forma zaliczenia:  egzamin 

Ćwiczenia (l. godz.)                       10 forma zaliczenia: ocena 

 Imię i nazwisko 
koordynatora przedmiotu / 
osoby prowadzącej zajęcia 

 

II.  CELE KSZTAŁCENIA 
CK1. Przygotowanie do pracy w zakresie psychologii uzależnień. 
CK2. Przygotowanie do pracy w zakresie psychologii współuzależnień. 
CK3. Dostarczenie wiedzy o psychologicznych mechanizmach uzależnień i współuzależnień. 
CK4. Kształtowanie umiejętności identyfikowania czynników ryzyka uzależnień i współuzależnień. 
CK5. Kształtowanie umiejętności stosowania wiedzy dotyczącej rodzajów uzależnień, ich etiologii  

i mechanizmów. 
CK6. Kreowania wzorców podstawowych form pomocy osobom uzależnionym. 

III.  EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA 

Kod EK opis 

K_W09 Ma wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących; 
rozumie istotę funkcjonalności tych środowisk, norm i patologii 

K_W10 Ma wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, 
uwzględniającą etapy rozwojowe jednostki oraz specjalne potrzeby edukacyjne uczniów  
i wychowanków z zaburzeniami rozwojowymi 

K_W12 Zna specyfikę funkcjonowania uczniów i wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  
w tym uczniów szczególnie uzdolnionych 

UMIEJĘTNOŚCI 

Kod EK opis 

K_U01 
Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne w powiązaniu z różnymi obszarami 

działalności pedagogicznej 

K_ U05 
Ma umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania różnych sytuacji 

edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań 
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K_ U08 
Prawidłowo posługuje się normami i regułami zawodowymi w działalności pedagogicznej, planując  
i realizując rozwiązania konkretnych zadań z zakresu edukacji, opieki, wychowania, pomocowej i 
terapeutycznej 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod EK opis 

K_ K03 
Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi  
w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań pedagogicznych 

K_ K04 
Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę oraz umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii oraz 
pokrewnych dyscyplin naukowych 

K_ K05 
Ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych  
w stosunku do dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 

WYKŁADY (tematy/treści programowe  zajęć) 
Liczba 
godzin 

W 1 - Wprowadzenie w tematykę psychologii uzależnień. Patalogizujący wpływ substancji 
psychoaktywnych na funkcjonowanie dzieci i młodzieży.  
W 2 – Uzależnienie od alkoholu. Przyczyny uzależnienia od alkoholu. Typologie choroby alkoholowej. 
Fazy uzależnienia od alkoholu a metody pracy pedagogicznej.  
W 3 - Charakterystyka rodziny z problemem alkoholowym – problem współuzależnienia. Alkoholowy 
Zespół Płodowy (FAS). Rodziny z problemem alkoholowym jako adresat pomocy 
psychopedagogicznej.  
W 4 - Narkomania. Rodzaje i działanie narkotyków. Skutki zdrowotne i psychospołeczne uzależnienia 
od narkotyków. Uważność nauczycieli na symptomy przyjmowania narkotyków.  
W 5 - Uzależnienia behawioralne: rodzaje, symptomy, czynniki ryzyka i czynniki ochronne. 
Uzależnienia behawioralne jako skutki niepowodzeń szkolnych i braku akceptacji grupy.  

2 
2 
 

2 
 

2 
 
 

2 

Razem liczba godzin wykładów 10 

ĆWICZENIA 
Liczba 
godzin 

ĆW 1 – Podstawowe rodzaje uzależnień. Czynniki sprzyjające uzależnieniu. Szkoła jako miejsce 
profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych.  
ĆW 2 - Implikacje kryteriów uzależnienia według ICD dla pracy pedagoga.  
ĆW 3 – Specyfika rodziny współuzależnionej. Mechanizmy obronne stosowane w rodzinie 
alkoholowej. Metodyka pracy pedagoga z osobami współuzależnionymi.  
ĆW 4 - Zespół abstynencyjny. Konsekwencje odstawienia substancji psychoaktywnej. Rola 
profilaktyki trzeciorzędowej.   
ĆW 5 - Dzieci i młodzież a uzależnienia substancjalne i niesubstancjalne – podsumowanie widomości. 

2 
 

2 
2 
 

2 
2 

Razem liczba godzin ćwiczeń 10 

Ogółem liczba godzin przedmiotu: 20 

V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Metody nauczania:  

1. praca w grupach  
2. wykład  
3. analiza tekstów z dyskusją  

Środki dydaktyczne:  

1. Przygotowane teksty źródłowe  
2. Rzutnik multimedialny 

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 

Literatura obowiązkowa (maks. 10 poz., literatura najnowsza): 

1. Forcehimes  A.A., Miller W.R., Allen Z., Terapia uzależnień. Kraków 2020 
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2. Grzegorzewska I., Cierpiałkowska L., Uzależnienia behawioralne. Warszawa 2018 
3. Malorny, I., Ryzyko uzależnienia młodzieży szkolnej od narkotyków. Strategie profilaktyczne 

 i interwencyjne podejmowane w środowisku lokalnym. Katowice, 2016 
4. Stokowska-Zagdan E., Przybysz-Zaremba M., Stepaniuk J., Wybrane obszary diagnozy, profilaktyki,  

terapii w teorii i praktyce pedagogicznej. Warszawa 2020. 

Literatura fakultatywna: 

1. Miller W.R., Forcehimes A.A., Zweben A., Terapia uzależnień. Kraków2014. 

 

VII. OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ 

Forma aktywności studenta 
Liczba godz. 

przeznaczona  
na realizację 

Godziny zajęć z nauczycielem/ami (na Sali lub w bezpośrednich zajęciach Zoom) 20 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 10 

Praca w terenie, współpraca w zespole  

Studiowanie literatury 30 

Przygotowanie prac pisemnych  

Przygotowanie projektu / prezentacji, itp.  

Przygotowanie do egzaminu 25 

Przygotowanie do kolokwium 15 

Analiza przypadku  

Pozostałe  

 RAZEM 100 

Liczba punktów ECTS  dla przedmiotu 4 

VIII. SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
Dla wykładów 

 egzamin 
 

Dla ćwiczeń 

 

 aktywne uczestnictwo  

 kolokwium 
 

 

 

 

 

 

  



str. 171 

 

WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 

Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 
 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Dyscyplina Pedagogika 

Poziom studiów Studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 

I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot  Podstawy terapii w resocjalizacji 

Semestr 5 Punkty ECTS:  4  

język przedmiotu polski Rok studiów:  III Rok akademicki 2022/2023 

Formy dydaktyczne 
prowadzenia zajęć: 

Wykład (l. godz.)                       - forma zaliczenia:  - 

Ćwiczenia (l. godz.)                       20 forma zaliczenia: ocena 

 Imię i nazwisko 
koordynatora przedmiotu / 
osoby prowadzącej zajęcia 

 

II.  CELE KSZTAŁCENIA 

CK1: Zapoznanie studenta z zagadnieniami terapii w resocjalizacji. 
CK2: Zapoznanie ze sposobami pomocy terapeutycznej w resocjalizacji 
CK3: Doskonalenie umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu różnych teorii resocjalizacji  i 
wykorzystywania jej do  projektowania oddziaływań resocjalizacyjnych. 
CK4: Doskonalenie umiejętności komunikowania się interpersonalnego oraz umiejętności terapeutycznych 
potrzebnych w działaniach resocjalizacyjnych. 
CK4: Kształtowanie postawy otwartości na osoby potrzebujące wsparcia i pomocy. 

III.  EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA 

Kod EK opis 

K_W03 
ma wiedzę o rodzajach, celach, organizacji i funkcjonowaniu struktur instytucji realizujących 
działalność edukacyjną, wychowawczą, opiekuńczą i pomocową 

K_W06 
ma wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach w kontekście 
działań pedagogicznych  

K_W07 
ma wiedzę na temat człowieka w odniesieniu do wybranych obszarów działalności pedagogicznej 
oraz wiedzę o aspektach społecznych, psychologicznych i kulturowych tej działalności  

K_W11 
ma wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej  
i pomocowej oraz o specyfice funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości i 
nieprawidłowości rozwojowych  

K_W15 
ma wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach i dobrych 
praktykach stosowanych w wybranych obszarach działalności pedagogicznej  

K_W17 
zna zasady i normy etyki zawodowej pedagoga; rozumie konieczność ochrony praw autorskich i 
zarządzania zasobami własności intelektualnej  

UMIEJĘTNOŚCI 
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Kod EK opis 

K_U05 
ma umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania różnych sytuacji 
edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań  

K_U07 
prawidłowo posługuje się zasadami, normami i regułami prawnymi, zawodowymi, organizacyjnymi 
i etycznymi w podejmowaniu działalności pedagogicznej; potrafi przewidzieć skutki konkretnych 
działań pedagogicznych  

K_U08 
prawidłowo posługuje się normami i regułami zawodowymi w działalności pedagogicznej, planując 
i realizując rozwiązania konkretnych zadań z zakresu edukacji, opieki, wychowania, pomocowej i 
terapeutycznej  

K_U09 
 potrafi integrować i zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w działaniach praktycznych; potrafi 
ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych  
z różnymi sferami działalności pedagogicznej  

K_U11 
posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii,  
z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki pedagogicznej  

K_U16 

posiada rozwinięte kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi porozumiewać 
się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej, 
dialogowo rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w grupie, zespole 
wychowawczym  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod EK opis 

K_K01 
ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dokształcania 
zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali 
umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia   

K_K02 
 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując różne role; umie przyjmować i wyznaczać 
zadania, jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach 
realizujących projekty w różnych obszarach działalności pedagogicznej   

K_K04 
potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę oraz umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii 
oraz pokrewnych dyscyplin naukowych  

K_K08 
jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach 
realizujących działania pedagogiczne; jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi oraz 
niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie  

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 

WYKŁADY (tematy/treści programowe  zajęć) Liczba godzin 

Nie dotyczy  

Razem liczba godzin wykładów  

ĆWICZENIA  Liczba godzin 

Rodzaje pomocy psychologicznej i możliwości stosowania ich w resocjalizacji. 1 

Poznanie założeń wybranych systemów i modeli terapeutycznych. 2 

Terapia w resocjalizacji. Zadania terapii i resocjalizacji. Rodzaje terapii. 2 

Diagnoza w terapii. Formy terapii w resocjalizacji.  2 

Ćwiczenie podstawowych narzędzi terapeutycznych. 3 

Czynniki leczące w psychoterapii. Warunki zmiany w terapii i resocjalizacji. 3 

Analiza wybranych programów terapeutycznych realizowanych w resocjalizacji 
instytucjonalnej. 

2 

Wychowawca czy terapeuta perspektywa resocjalizacyjna. 2 

Postawa terapeutyczna w resocjalizacji. Zastosowanie dialogu motywującego. 3 

Razem liczba godzin ćwiczeń 20 

Ogółem liczba godzin przedmiotu: 20 
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V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Metody nauczania:  

1 wykład problemowy 

2 prezentacja multimedialna 

3 dyskusja 

4 prezentacja referatów 

5 analiza tekstów źródłowych 

Środki dydaktyczne:  

1  projektor multimedialny 

2  płyty CD 

3  materiały papiernicze i rysunkowe, telewizor  i odtwarzacz CD, komputer, rysunki i plansze 

4 teksty źródłowe, filmy 

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 

Literatura obowiązkowa (maks. 10 poz., literatura najnowsza): 

1. Rejzner A., Szczepaniak P. (red), Terapia w resocjalizacji, Warszawa 2009, cz. I i II 

2. Grzesiuk L. (red), Psychoterapia, Warszawa 2000 

3. Czabała J. Cz., Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa 2008 

4. Wysocka E., Diagnoza w resocjalizacji Warszawa 2013 

Literatura fakultatywna: 

        1. Heaton J.A. Podstawy umiejętności terapeutycznych. Gdańsk 2005 

       2. Miller R. W. Dialog motywujący. Jak pomóc ludziom w zmianie. Kraków 2014 

VII. OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ 

Forma aktywności studenta 
Liczba godz. 

przeznaczona 
na realizację 

Godziny zajęć z nauczycielem/ami (na Sali lub w bezpośrednich zajęciach Zoom) 20 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 20 

Praca w terenie, współpraca w zespole 5 

Studiowanie literatury 20 

Przygotowanie prac pisemnych 15 

Przygotowanie projektu / prezentacji, itp. - 

Przygotowanie do egzaminu 20 

Analiza przypadku - 

Pozostałe  

 RAZEM 100 

Liczba punktów ECTS  dla przedmiotu 4 

VIII. SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
Dla wykładów 

Nie dotyczy 

Dla ćwiczeń 
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 

Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 
 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Dyscyplina Pedagogika 

Poziom studiów Studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 

I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot Metodyka pracy z dzieckiem i rodziną zagrożoną 

Semestr 5 Punkty ECTS:  3  

język przedmiotu polski Rok studiów:  III Rok akademicki 2022/2023 

Formy dydaktyczne 
prowadzenia zajęć: 

Wykład (l. godz.)                       ---- forma zaliczenia:  ---- 

Ćwiczenia (l. godz.)                       20 forma zaliczenia: ocena 

 Imię i nazwisko 
koordynatora przedmiotu / 
osoby prowadzącej zajęcia 

 

II.  CELE KSZTAŁCENIA 
CK1. Zapoznanie studenta z funkcjonowaniem rodziny zagrożonej - jej dynamiką oraz cechami 
charakterystycznymi. (Konflikty w rodzinie. Komunikacja w rodzinie – przejawy zaburzeń w sferze komunikacji. 
Relacje w rodzinie zagrożonej. Sytuacja dziecka w rodzinie zagrożonej. Specyfika przemocy w rodzinie. 
Uwarunkowania, rodzaje i formy przemocy wewnątrzrodzinnej. Mechanizmy, cykle i konsekwencje przemocy 
w rodzinie. Zapobieganie przemocy-strategie rozwiązywania konfliktów na terenie szkoły.) 
CK2. Zapoznanie studenta z możliwościami pomocy rodzinom zagrożonym. (Formy pomocy: poradnictwo, 
psycho i socjoterapia, mediacje, wsparcie socjalne, piecza zastępcza. ) 
CK3. Zapoznanie studenta z pracą pedagoga i psychologa szkolnego jako forma pomocy rodzinie zagrożonej.  
CK4. Zapoznanie studenta z instytucjami pomagającymi rodzinom zagrożonym. (Rola ośrodków pomocy 
społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz organizacji pozarządowych. Praca z rodziną, w której 
występuje zagrożenia, np. dotknięte przemocą, z problemem uzależnienia i współuzależnienia) 

III.  EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA 

Kod EK opis 

K_W02 
 zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice oraz sposoby jej zastosowania  
w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych 

K_W04 
 ma wiedzę o podstawach prawnych funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych, 
opiekuńczych, terapeutycznych 

K_W05 
ma podstawową wiedzę na temat wybranych instytucji życia społecznego oraz zachodzących miedzy 
nimi relacjach istotnych z punktu widzenia procesów pedagogicznych 

K_W07 
ma wiedzę na temat człowieka w odniesieniu do wybranych obszarów działalności pedagogicznej 
oraz wiedzę o aspektach społecznych, psychologicznych i kulturowych tej działalności  

K_W15 
 ma wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach 
stosowanych w wybranych obszarach działalności pedagogicznej 
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UMIEJĘTNOŚCI 

Kod EK opis 

K_U02 
 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz subdyscyplin 
pedagogiki do opisu i analizowania procesów i zjawisk społecznych istotnych z punktu widzenia 

problemów pedagogicznych 

K_U03 
potrafi analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów edukacyjnych i zjawisk społecznych 
specyficznych dla różnych obszarów działalności pedagogicznej 

K_U09 
 potrafi integrować i zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w działaniach praktycznych; potrafi 
ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych  
z różnymi sferami działalności pedagogicznej 

K_U011 
 posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii,  
z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki pedagogicznej 

K_U12 
posiada umiejętność modelowania i wdrażania własnych rozwiązań konkretnych problemów 
edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, pomocowych 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod EK opis 

K_K01 
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dokształcania zawodowego 
i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza 
kierunki własnego rozwoju i kształcenia 

K_K02 
 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując różne role; umie przyjmować i wyznaczać 
zadania, jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach 
realizujących projekty w różnych obszarach działalności pedagogicznej 

K_K03 
 Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi  
w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań pedagogicznych 

K_K04 
 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę oraz umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii 
oraz pokrewnych dyscyplin naukowych 

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 

WYKŁADY (tematy/treści programowe  zajęć) Liczba godzin 

 n.d. 

Razem liczba godzin wykładów  

ĆWICZENIA Liczba godzin 

1. Opis środowiska rodziny zagrożonej, charakterystyka jego specyfiki    
i objaśnianie procesów w nim zachodzących.  

2. Ćwiczenia rozwijające umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych  
w rodzinie zagrożonej w zakresie stosowania form pomocy: poradnictwo, psycho  
i socjoterapia, mediacje, wsparcie socjalne, piecza zastępcza. Student odpowiedzialnie 
przygotowuje się do swojej pracy. 

3. Ćwiczenia rozwijające umiejętności wdrażania systemu wsparcia rodzin zagrożonych. 
Umiejętności współpracy z asystentem i kuratorem sądowym. Doskonalenie umiejętności 
współpracy z instytucjami wspierającymi rodziny dysfunkcyjne. 

4. Ćwiczenia w posługiwaniu się procedurami „Niebieskiej Karty”. Umiejętności pracy z 
rodziną, w której występuje przemoc.  

5. Drogi właściwej komunikacji i form pomocy rodzinie zagrożonej (własny projekt 
przeprowadzania wywiadów). 

6. Zadania asystenta i kuratora rodzinnego.  

7. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne.  

8. Praca pedagoga i psychologa szkolnego jako forma pomocy rodzinie zagrożonej.  

9. Rola ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz organizacji 
pozarządowych.  

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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10. Uregulowania prawne dotyczące przemocy w rodzinie.  

11. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  

12. Praca z rodziną, w której występuje przemoc. 

13. Możliwości wsparcia rodziny w sytuacji ubóstwa. 

14. Rodzina z problemem uzależnienia i współuzależnienia. 

15. Pomoc uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym (ćwiczenia  
w oparciu o realizację IPT-u). 

16. Współdziałanie szkoły, poradni w budowaniu pomocy dla uczniów. 

17. Co powinniśmy wiedzieć, by skutecznie działać - agresja i przemoc. 

1 
 

1 
2 
2 
 

1 
1 

Razem liczba godzin ćwiczeń 20 

Ogółem liczba godzin przedmiotu: 20 

V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Metody nauczania:  

1 wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej  

2 praca w grupach  

3 dyskusja 

4 analiza materiałów dydaktycznych  

5 praca warsztatowa  

6 e-learning (moodle)  

Środki dydaktyczne:  

1 komputer 

2 zestawy ćwiczeń 

3 publikacje   

4 
wykorzystanie programów profilaktycznych, m.in. Program 7-Kroków, Agencji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.   

5 wykorzystanie materiałów „Niebieska karta”, wywiady. 

6 
multimedia komputerowe, czasopisma Rodzina dysfunkcyjna i patologiczna  
w przestrzeni życiowej dorastającej młodzieży 

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 

Literatura fakultatywna 

1. Literatura obowiązkowa (maks. 10 poz., literatura najnowsza): 
2. Grzegorzewska I., Dorastanie w rodzinie z problemem alkoholowym, Warszawa 2011. 
3. James R.K., Gilliland B.E., Strategie interwencji kryzysowej, Warszawa 2008. 
4. Janicka I., Liberadzka H. (red.), Psychologia rodziny, Warszawa 2014. 
5. Kawula S., Brągiel J., Janke A.W., Pedagogika rodziny, Toruń 1998. 
1. Krasiejko, Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna. Pedagogika, praca socjalna, terapia, 2019. 
6. Mazur J., Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość, Warszawa 2002. 
7. Nowak-Dziemianowicz M., Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacja sensów i znaczeń, 

Wrocław 2006. 
8. Polanowski J., Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Prawo i praktyka, Warszawa 2008. 
9. Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2011. 

Literatura fakultatywna: 

1. Becker -Pestka D., Dubis M., Różyńska S., Rodzina dysfunkcyjna i patologiczna w przestrzeni życiowej 
młodych dorastających, Wrocław 2018. 
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2. Cudak H., Ubóstwo ekonomiczne rodziny jako ważny paradygmat dysfunkcji środowiska rodzinnego, 
Pedagogika Rodziny, Family Pedagogy, nr 3(1), 2013. 

3. Dybkowska E., System wspierania i formy pracy z rodziną, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Kraków 
2013. 

4. Goldenberg H, Goldenberg I., Terapia rodzin, Kraków 2006. 
5. Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa, Warszawa 2004. 
6. Sasal H. D., Niebieskie karty. Procedura interwencji wobec przemocy w rodzinie, Warszawa 2006. 

VII. OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ 

Forma aktywności studenta 
Liczba godz. 

przeznaczona  
na realizację 

Godziny zajęć z nauczycielem/ami (na Sali lub w bezpośrednich zajęciach Zoom) 15 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 20 

Praca w terenie, współpraca w zespole 10 

Studiowanie literatury 15 

Przygotowanie prac pisemnych 10 

Przygotowanie projektu / prezentacji, itp. 5 

Przygotowanie do egzaminu --- 

Analiza przypadku --- 

Pozostałe --- 

 RAZEM 75 

Liczba punktów ECTS  dla przedmiotu 3 

VIII. SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
Dla wykładów 

- 

Dla ćwiczeń 

 Frekwencja 

 Aktywność 

 Ocena pracy indywidualnej - prezentacji i argumentacji w trakcie wypowiedzi 

 Ocena jakości wykonania projektu 
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 

Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 
 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Dyscyplina Pedagogika 

Poziom studiów Studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 

I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot Metodyka działań interwencyjnych w szkole 

Semestr VI Punkty ECTS:  3  

język przedmiotu polski Rok studiów:  trzeci Rok akademicki 2022/2023 

Formy dydaktyczne 
prowadzenia zajęć: 

Wykład (l. godz.)                       ---- forma zaliczenia:   

Ćwiczenia (l. godz.)                       20 forma zaliczenia: ocena 

 Imię i nazwisko 
koordynatora przedmiotu / 
osoby prowadzącej zajęcia 

 

II.  CELE KSZTAŁCENIA 

CK1. Zapoznanie studenta z podstawową wiedzą dotyczącą kryzysu, jego rodzajów, specyfiki oraz objawów 
Zapoznaje się z definicją interwencji kryzysowej, jej celami, cechami i etapami.  
CK2. Zapoznanie studentów z wiedzą na temat rozpoznawania kryzysu w szkole. Postępowanie w sytuacji 
kryzysowej 
CK3. Zapoznanie studentów z instytucjami, których zadaniem jest podejmowanie interwencji kryzysowe 
CK4. Współpraca z instytucjami pozaszkolnymi w sytuacjach kryzysu szkolnego (planowania działań,  
z pomocą osób trzecich lub odpowiednich instytucji względem osoby w kryzysie, głownie ucznia) 

III.  EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA 

Kod EK opis 

 K_W02 
zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice oraz sposoby jej zastosowania w 
obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych 

 K_W04 
 ma wiedzę o podstawach prawnych funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych, 
opiekuńczych, terapeutycznych 

 K_W10 
 ma wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, 
uwzględniającą etapy rozwojowe jednostki oraz specjalne potrzeby edukacyjne uczniów  
i wychowanków z zaburzeniami rozwojowymi 

 K_W15 
ma wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach 
stosowanych w wybranych obszarach działalności pedagogicznej 

UMIEJĘTNOŚCI 

Kod EK opis 

 K_U02 

 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz subdyscyplin 
pedagogiki do opisu i analizowania procesów i zjawisk społecznych istotnych z punktu widzenia 
problemów pedagogicznych 
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K_U05 
 ma umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania różnych sytuacji 
edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań 

 K_U09 

 potrafi integrować i zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w działaniach praktycznych; potrafi 
ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z 
różnymi sferami działalności pedagogicznej 

K_U16 

 posiada rozwinięte kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi porozumiewać się 
z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej, dialogowo 
rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w grupie, zespole 
wychowawczym 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod EK opis 

K_K01 
 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dokształcania 
zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali 
umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia 

K_K02 
 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując różne role; umie przyjmować i wyznaczać 
zadania, jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach 
realizujących projekty w różnych obszarach działalności pedagogicznej 

K_K04 
 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę oraz umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii 
oraz pokrewnych dyscyplin naukowych 

K_K07 
 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne, 
poprawnie rozstrzyga dylematy wynikające z roli pedagoga, przestrzega zasad etyki zawodowej 

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 

WYKŁADY (tematy/treści programowe  zajęć) Liczba godzin 

 n.d. 

Razem liczba godzin wykładów  

ĆWICZENIA Liczba godzin 

1. Definicja kryzysu – praca z tekstem. 
2. Kryzys a rozwój – tworzenie i analiza linii ludzkiego życia. 
3. Ćwiczenia w rozpoznawaniu objawów kryzysowych. 
4. Stany kryzysowe i transkryzysowe – rozpoznawanie i charakterystyka. 
5. Trening podstawowych umiejętności pomocnych podczas spotkania  

z osobą w kryzysie. 
6. Udzielanie wsparcia uczniom i ich rodzinom w sytuacji kryzysowej, opracowanie planu 

działań interwencyjnych – ćwiczenie 

2 
2 
2 
2 
1 
1 
 

7. Zasady wczesnej interwencji psychopedagogicznej w przypadku ofiar kryzysów; 
mechanizmy i strategie interwencji kryzysowej.  

8. Przekazanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do udzielenia pomocy w ośrodkach 
interwencji kryzysowej, hospicjach, zakładach karnych i poprawczych, policji, służbie 
więziennej, domach pomocy społecznej. 

9. Dziecko w obliczu sytuacji kryzysowej w szkole – dyskusja. 

10. Studium przypadku - ćwiczenie polega na stworzeniu studium przypadku jednego  
z uczniów mającego za sobą traumatyczne zdarzenie lub określoną sytuację kryzysową  
w szkole. 

11. Scenariusz zajęć przeprowadzonych w ramach programu profilaktyczno-
terapeutycznego „Jestem bezpieczny w niebezpiecznym świecie”. 

12. Praca w grupach - scenariusze rozwoju sytuacji kryzysowej. Opierać się będę na 
przedstawionych w poprzednim artykule fundamentalnych zasadach zarządzania kryzysem, 
stworzonych przez specjalistów od public relations.  

 
1 
 

1 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

2 
 

2 
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Razem liczba godzin ćwiczeń 20 

Ogółem liczba godzin przedmiotu: 20 

V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Metody nauczania:  

1 wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej  

2 praca w grupach  

3 dyskusja 

4 analiza materiałów dydaktycznych   

5 praca warsztatowa, e-learning (moodle)  

Środki dydaktyczne:  

1 komputer, multimedia komputerowe 

2 czasopisma, publikacja dotyczące interwencji kryzysowej (dziecko w sytuacji kryzysowej). 

3 zestawy ćwiczeń – rozpoznawanie objawów kryzysowych 

4  korzystanie z poradników: Wspomaganie szkół w zakresie interwencji kryzysowej 

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 

Literatura obowiązkowa (maks. 10 poz., literatura najnowsza): 

1. Greenstone J. L., Leviton S. C., Interwencja kryzysowa, Gdańsk 2004.  

2. Jagieło J., Kryzys w szkole, Wydawnictwo Rubikon, Kraków 2009. 

3. James R. K., Gilliland B. E., Strategie interwencji kryzysowej, Warszawa 2008.  

4. Rigby K., Przemoc w szkole. Jak ją ograniczać. Poradnik dla rodziców i pedagogów, Kraków, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010. 

5. Szczepkowski J., Terapia młodzieży z problemem narkotykowym. Podejście skoncentrowane na 
rozwiązaniach, Wyd. Edukacyjne „Akapit”, Toruń 2007. 

6. Śliwa S., Profilaktyka pedagogiczna, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Opole 2015. 

Literatura fakultatywna: 

1. Badura – Madej W., Dobrzyńska – Mesterhazy A., Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa  
i psychoterapia, Kraków 2000.  

2. Bylica J., Filozofia resocjalizacji, [w:] B. Urban (red.), Aktualne osiągnięcia w naukach społecznych  
a teoria i praktyka resocjalizacyjna, Kraków 2010.  

3. Carson R. C., Butcher J. N., Mineka S., Psychologia zaburzeń, Gdańsk 2003.   

4. Ciszewska K., Żyża S., Wspomaganie szkół w zakresie interwencji kryzysowej, Warszawa 2015.  

5. Domańska K., Dziecko w sytuacji kryzysowej. Wspierająca rola pracowników oświaty, Ośrodek Rozwoju 
Edukacji, Warszawa 2020. 

VII. OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ 

Forma aktywności studenta 
Liczba godz. 

przeznaczona  
na realizację 

Godziny zajęć z nauczycielem/ami (na Sali lub w bezpośrednich zajęciach Zoom) 20 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 15 

Praca w terenie, współpraca w zespole 15 

Studiowanie literatury 15 

Przygotowanie prac pisemnych 15 

Przygotowanie projektu / prezentacji, itp. 5 

Przygotowanie do egzaminu - 
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Analiza przypadku - 

Pozostałe - 

 RAZEM 75 

Liczba punktów ECTS  dla przedmiotu 3 

VIII. SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
Dla wykładów 

- 

Dla ćwiczeń 

 Aktywne uczestnictwo 

 Frekwencja 

 Ocena pracy indywidualnej - prezentacji i argumentacji w trakcie wypowiedzi 

 Ocena jakości wykonywanych zadań cząstkowych 
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 

Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 
 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Dyscyplina Pedagogika 

Poziom studiów Studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 

I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot Profilaktyka uzależnień 

Semestr 4 Punkty ECTS:  3  

język przedmiotu polski Rok studiów:  III Rok akademicki 2022/2023 

Formy dydaktyczne 
prowadzenia zajęć: 

Wykład (l. godz.)                       10 forma zaliczenia:  egzamin 

Ćwiczenia (l. godz.)                       10 forma zaliczenia: ocena 

 Imię i nazwisko 
koordynatora przedmiotu / 
osoby prowadzącej zajęcia 

 

II.  CELE KSZTAŁCENIA 
CK5. Przygotowanie do pracy w zakresie profilaktyki uzależnień dzieci, młodzieży, człowieka 

dorosłego. 
CK6. Dostarczenie wiedzy o oddziaływaniach profilaktycznych w zakresie uzależnień. 
CK7. Kształtowanie umiejętności identyfikowania czynników ryzyka i odpowiedniego doboru 

oddziaływań profilaktycznych. 
CK8. Kształtowanie umiejętności planowania, realizowania i ewaluacji programów profilaktycznych 

dotyczących uzależnień. 
CK9. Kreowaniu wzorców rozwoju promujących zdrowie psychiczne. 

 

III.  EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA 

Kod EK opis 

K_W06 Ma wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach w kontekście działań 
pedagogicznych 

K_W09 Ma wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących; 
rozumie istotę funkcjonalności tych środowisk, norm i patologii 

K_W10 Ma wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, 
uwzględniającą etapy rozwojowe jednostki oraz specjalne potrzeby edukacyjne uczniów  
i wychowanków z zaburzeniami rozwojowymi 

K_W12 Zna specyfikę funkcjonowania uczniów i wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  
w tym uczniów szczególnie uzdolnionych 

UMIEJĘTNOŚCI 

Kod EK opis 

K_U01 
Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne w powiązaniu z różnymi obszarami 

działalności pedagogicznej 
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K_ U02 
Ma wiedzę o przedmiotowym i metodologicznym charakterze pedagogiki, jej miejscu w systemie nauk 

i relacjach do innych dyscyplin naukowych 

K_ U05 
Ma umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania różnych sytuacji 

edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań 

K_ U08 
Prawidłowo posługuje się normami i regułami zawodowymi w działalności pedagogicznej, planując  
i realizując rozwiązania konkretnych zadań z zakresu edukacji, opieki, wychowania, pomocowej i 
terapeutycznej 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod EK opis 

K_ K03 
Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach 
społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań pedagogicznych 

K_ K04 
Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę oraz umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii oraz 
pokrewnych dyscyplin naukowych 

K_ K05 
Ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych w stosunku 
do dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 

WYKŁADY (tematy/treści programowe  zajęć) 
Liczba 
godzin 

W1 - Profilaktyka – definicje, poziomy działań profilaktycznych i ich implikacje dla systemu edukacji i 
resocjalizacji. 
W2 – Osobowościowe i temperamentalne korelaty uzależnień dzieci i młodzieży.  
W3 – Rozpoznawanie przez pedagoga czynników ryzyka i wzmacnianie czynników chroniących  
w profilaktyce uzależnień uczniów. 
W4 - Psychopedagogiczna charakterystyka osób uzależnionych. Funkcjonowanie emocjonalne  
i poznawcze dzieci i dorosłych nadużywających środków psychoaktywnych. 
W5 - Psychologiczne mechanizmy uzależnienia a problemy w oddziaływaniach profilaktycznych  
i pomocowych w szkołach, ośrodkach szkolno-wychowawczych i placówkach resocjalizacyjnych. 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

Razem liczba godzin wykładów 10 

ĆWICZENIA 
Liczba 
godzin 

ĆW1 - Prezentacja wybranych modeli profilaktycznych uzależnień mających zastosowanie w pracy 
pedagoga w szkołach i ośrodkach szkolno-wychowawczych.  
ĆW2 - Zastosowanie wiedzy o psychospołecznych aspektach uzależnień w pracy nauczyciela  
i wychowawcy, podczas rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych. 
ĆW3 - Uzależnienia – nikotynizm, alkoholizm, narkomania – zapobieganie poprzez realizację 
programów profilaktycznych w placówkach edukacyjnych i resocjalizacyjnych. 
ĆW4 - Uzależnienie a używanie ryzykowne i szkodliwe – problem diagnozy różnicowej. Jak pedagog 
może odróżnić używanie predysponujące do uzależnienia od używania problemowego.    
 

3 
 

2 
2 
 
 

3 

Razem liczba godzin ćwiczeń 10 

Ogółem liczba godzin przedmiotu: 20 

V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Metody nauczania:  

1. praca w grupach  
2. wykład  
3. prezentacja scenariuszy profilaktycznych 
4. analiza tekstów z dyskusją  

Środki dydaktyczne:  

1. Przygotowane teksty źródłowe  
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2. Rzutnik multimedialny 

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 

Literatura obowiązkowa (maks. 10 poz., literatura najnowsza): 

1. Forcehimes A.A., Miller W.R., Allen Z., Terapia uzależnień. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
2020 

2. Malorny, I.,. Ryzyko uzależnienia młodzieży szkolnej od narkotyków. Strategie profilaktyczne i interwencyjne 
podejmowane w środowisku lokalnym. Katowice 2016 

3. Miller W.R., Forcehimes A.A., Zweben A.,. Terapia uzależnień. Kraków 2014 
4. Stokowska-Zagdan E., Przybysz-Zaremba M., Stepaniuk J., Wybrane obszary diagnozy, profilaktyki,  

terapii w teorii i praktyce pedagogicznej. Warszawa 2020 

Literatura fakultatywna: 

1. Grzegorzewska I., Cierpiałkowska L., Uzależnienia behawioralne. Warszawa 2018. 

VII. OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ 

Forma aktywności studenta 
Liczba godz. 

przeznaczona  
na realizację 

Godziny zajęć z nauczycielem/ami (na Sali lub w bezpośrednich zajęciach Zoom) 20 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 10 

Praca w terenie, współpraca w zespole  

Studiowanie literatury 20 

Przygotowanie prac pisemnych  

Przygotowanie projektu / prezentacji, itp.  

Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 25 

Analiza przypadku  

Pozostałe  

 RAZEM 75 

Liczba punktów ECTS  dla przedmiotu 3 

VIII. SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
Dla wykładów 

 egzamin 
 

Dla ćwiczeń 

 

 aktywne uczestnictwo  

 kolokwium 
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 

Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 
 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Dyscyplina Pedagogika 

Poziom studiów Studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 

I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot Instytucjonalna pomoc dziecku i rodzinie w kryzysie 

Semestr 6 Punkty ECTS:  2  

język przedmiotu polski Rok studiów:  III Rok akademicki 2022/2023 

Formy dydaktyczne 
prowadzenia zajęć: 

Wykład (l. godz.)                       - forma zaliczenia:  - 

Ćwiczenia (l. godz.)                       20 forma zaliczenia: ocena 

 Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu / osoby prowadzącej 
zajęcia 

 

II.  CELE KSZTAŁCENIA 

CK1. Zapoznanie studenta z rodzajami kryzysów, podstawowymi pojęciami z zakresu interwencji kryzysowej, 
cechami charakterystycznymi zagrożeń oraz ich złożoną symptomatologią. 

CK2. Zapoznanie studenta z typologią rodzin, modelami przystosowania i adaptacji rodziny, w sytuacji 
kryzysowej zastosowanie odpowiedniego rodzaju interwencji kryzysowej.  

CK3. Zapoznanie studenta z instytucjonalnymi formami wsparcia dla dziecka i rodziny w sytuacji kryzysowej. 
CK4. Doskonalenie umiejętności w organizowaniu strategii interwencji kryzysowej. Przestrzeganie 

podstawowych  procedur skutecznej interwencji kryzysowej.  
CK5. Doskonalenie sprawnego przebiegu reakcji kryzysowej poprzez właściwą identyfikację czynnika 

wywołującego kryzys i ocenę jego właściwości. 
CK6. Przygotowanie studentów do pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych, poprawie 

funkcjonowania rodziny, oraz przeciwdziałanie kryzysom.   
CK7. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa zespołach, organizacjach i instytucjach realizujących 

działania interwencyjne, wspierające rodziny w sytuacji kryzysowej. 
 

III.  EFEKTY KSZTAŁCENIA 

WIEDZA 

Kod EK opis 

K_W03 
 ma wiedzę o rodzajach, celach, organizacji i funkcjonowaniu struktur instytucji realizujących 
działalność wychowawczą, opiekuńczą i pomocową 

K_W04 
 ma wiedzę o podstawach prawnych funkcjonowania instytucji pomocowych, wychowawczych, 
opiekuńczych, terapeutycznych  

K_W05 
ma podstawową wiedzę na temat wybranych instytucji życia społecznego oraz zachodzących miedzy 
nimi relacjach istotnych z punktu widzenia wpierania rodzin w sytuacjach kryzysowych 

UMIEJĘTNOŚCI 
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Kod EK opis 

K_ U03 
 potrafi analizować przyczyny i przebieg wybranych zjawisk społecznych, traumatycznych wydarzeń 
życiowych, źródła kryzysów we współczesnych rodzinach  

K_ U04 
potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz 
samodzielnego projektowania strategii działań wspierających 

K_ U12 
posiada umiejętność modelowania i wdrażania własnych rozwiązań konkretnych problemów 
wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, pomocowych 

K_ U19 
potrafi pracować w zespole pełniąc różne role, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne 
umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z wybranymi formami wsparcia 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod EK opis 

K_ K02 
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, 
jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących 
projekty w różnych obszarach działalności pomocowej 

K_ K07  
 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania wspierające 
dziecko i rodzinę w sytuacjach trudnych, przestrzega zasad etyki zawodowej  

K_ K08 

jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących 

działania mające na celu poprawę sytuacji kryzysowych dzieci i ich rodzin; jest zdolny do organizowania 

różnych form pomocy  

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 

WYKŁADY (tematy/treści programowe  zajęć) Liczba godz. 

n.d. n.d. 

Razem liczba godzin wykładów  

ĆWICZENIA Liczba godzin 

I. Strategie interwencji kryzysowej oraz standardy usług pomocy społecznej. Podstawy 
prawne. 

4 

II. Rodzaje sytuacji kryzysowych. Mechanizmy i strategie radzenia sobie z kryzysem 
(teorie). 

4 

III. Interwencja kryzysowa: symptomatologia i analiza kryzysu, przebieg oraz 
rozpoznawanie kryzysu. 

4 

IV. Źródła kryzysów we współczesnych rodzinach. Rodzaje przemocy wobec dziecka. 4 

V. Diagnozowanie środowiska rodziny w kryzysie. Główne kierunki pomocy rodzinie i 
dziecku. Wybrane instytucje i organizacje społeczne  świadczące pomoc dziecku i 
rodzinie. 

4 

Razem liczba godzin ćwiczeń 20 

Ogółem liczba godzin przedmiotu: 20 

V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Metody nauczania:  

1  Wykład problemowy. Wprowadzenie do tematyki przedmiotu . 

2  Analiza tekstów źródłowych, omawianie poszczególnych problemów. 

Środki dydaktyczne:  

1  Projektor multimedialny 

2  Plansze tematyczne  

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 

Literatura obowiązkowa (maks. 10 poz., literatura najnowsza): 

1. Badura-Madej W., Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Poradnik dla pracowników socjalnych, 
Katowice 1999 
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2. Danielewicz W.,  Pomoc dziecku w środowisku lokalnym, Białystok 2001 

3. Dunajska A., Metody pracy z dzieckiem i rodziną, Warszawa 2013 

4. Greenstone J.L., Interwencja Kryzysowa, Gdańsk 2005 

5. James R.K., Strategie Interwencji Kryzysowej, Warszawa 2006 

6. Kołaczkowski B., Pomoc społeczna. Wybrane instytucje pomocy rodzinie i dziecku. Warszawa 2013 

7. Matyjas B., Dzieciństwo w kryzysie, Warszawa 2008 

Literatura fakultatywna: 

1. Izdebska J., Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku. Niepokoje i nadzieje. Białystok 2000 

2. Kubacka-Jasiecka D., Interwencja kryzysowa: Pomoc w kryzysach psychologicznych, Warszawa 2010 

VII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności studenta 
Liczba godz. 

przeznaczona  
na realizację 

Godziny zajęć z nauczycielem/ami (na Sali lub w bezpośrednich zajęciach Zoom) 20 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 10 

Praca w terenie, współpraca w zespole - 

Studiowanie literatury 5 

Przygotowanie prac pisemnych - 

Przygotowanie projektu / prezentacji, itp.  10 

Przygotowanie do kolokwium   5 

Analiza przypadku - 

Pozostałe  - 

 RAZEM 50 

Liczba punktów ECTS  dla przedmiotu 2 

 

VIII. METODY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Dla wykładów 

n.d. 

Dla ćwiczeń 

 aktywność 

 wypowiedź studenta na zadany temat 

 kolokwium 

 frekwencja 
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 
Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 
 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Poziom studiów studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 
I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot Etyka zawodu pedagoga 

Semestr 6 Punkty ECTS:  2  

język przedmiotu polski Rok studiów:  III Rok akademicki 2022/2023 

Formy dydaktyczne prowadzenia 
zajęć 

Wykład  -  godzin w semestrze - 

Ćwiczenia            10  godzin w semestrze ocena 

 Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu / osoby prowadzącej 
zajęcia 

 

II.  CELE KSZTAŁCENIA 

CK1 Student zna pojęcia z zakresu etyki zawodowej i potrafi się nimi posługiwać.  

CK2  Zauważa powiązania między etyką, aksjologią i antropologią a praktyką edukacyjną.. 

CK3 Doskonali umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy do analizy i oceny działań pedagoga 

III.  EFEKTY KSZTAŁCENIA 
WIEDZA 

Kod EK opis 

K_W05 
 ma podstawową wiedzę na temat wybranych instytucji życia społecznego oraz zachodzących 
miedzy nimi relacjach istotnych z punktu widzenia procesów pedagogicznych 

K_W17 
 zna zasady i normy etyki zawodowej pedagoga; rozumie konieczność ochrony praw autorskich i 
zarządzania zasobami własności intelektualnej  

UMIEJĘTNOŚCI 

Kod E.K. opis 

K_ U07 
 prawidłowo posługuje się zasadami, normami i regułami prawnymi, zawodowymi, 
organizacyjnymi i etycznymi w podejmowaniu działalności pedagogicznej; potrafi przewidzieć 
skutki konkretnych działań pedagogicznych  

K_ U08 
 prawidłowo posługuje się normami i regułami zawodowymi w działalności pedagogicznej, 
planując i realizując rozwiązania konkretnych zadań z zakresu edukacji, 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod E.K. opis 

K_ K06  jest świadomy istnienia etycznego wymiaru badań diagnostycznych w dziedzinie pedagogiki 

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 
WYKŁADY (tematy/treści programowe  zajęć) Liczba godz. 

  n.d. 

Razem liczba godzin wykładów 0 

ĆWICZENIA Liczba godzin 

 Etyka a moralność. Ogólne zasady etyki nauczycielskiej 2 

 Aksjologiczny wymiar etyki nauczycielskiej. Rozumienie wartości i antywartości. 2 

 Dobry pedagog. Wolność jako warunek zachowań moralnych. 2 
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Respektowanie podmiotowości nauczyciela i ucznia w placówce edukacyjnej. 1 

 Nauczyciel mądry i dobry. Idealne cechy wzoru osobowego 1 

 Problem sprawiedliwości i sumienia w etyce Pedagoga. Deontologia nauczycielska 1 

Wrażliwość moralna. Tolerancji i jej granice, a działania pedagoga. 1 

Razem liczba godzin ćwiczeń 10 

Ogółem liczba godzin przedmiotu: 10 

V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 
Metody nauczania:  

M1 Metody asymilacji wiedzy (dyskusja, pogadanka, prezentacja multimedialna/poster/portfolio),  

M2 
Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy (klasyczna metoda problemowa, burza 
mózgów).  

M3 Praca w zespołach  

Środki dydaktyczne:  

ŚD1 Prezentacja multimedialna  

ŚD2 Zestawienia, tabele, wykresy  

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 
Literatura obowiązkowa: 

1. Aksjologia w kształceniu pedagogów, red. J. Kostkiewicz, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 
2008. 

2. Zając D., Etyka zawodowa nauczycieli. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2019.  

3. Bittner B., Stępień J., Wprowadzenie do etyki zawodowej. Podręcznik, eMPi2, Poznań 2000.  

4. Wychowanie osobowe, red. F. Adamski, Petrus, Kraków 2011.  

Literatura fakultatywna: 

1. Szewczyk K, Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 1998.  

2. Ciszek M., Dobro i bezpieczeństwo ucznia (osoby) z perspektywy etyki nauczycielskiej, UPH, Siedlce 
2016.  

3. Zagadnienia etyki zawodowej, red. A. Andrzejuk, Navo, Warszawa 1998.  

VII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności studenta 
Średnia liczba 

godzin na 
realizację 

Godziny zajęć z nauczycielem/ami 10 

Czytanie literatury 10 

Przygotowanie pracy 10 

Przygotowanie do egzaminu   

Pozostałe 20 

              RAZEM 50 

Liczba punktów ECTS  dla przedmiotu 2 

VIII. SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
Dla wykładów 

 egzamin ustny 

Dla ćwiczeń 
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 frekwencja 

 ocena oddanych i przesłanych prac 

 aktywność studenta (w tym aktywność niewymuszona)  

 realizacja ćwiczeń na zajęciach (np. przygotowanie prezentacji) 
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 

Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 
 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Dyscyplina Pedagogika 

Poziom studiów studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 

I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot Prawne podstawy resocjalizacji 

Semestr 6 Punkty ECTS:  3  

język przedmiotu polski Rok studiów:  3 Rok akademicki 2022/2023 

Formy dydaktyczne 
prowadzenia zajęć: 

Wykład (l. godz.)                       10 forma zaliczenia:  egzamin 

Ćwiczenia (l. godz.)                       10 forma zaliczenia: ocena 

 Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu / osoby prowadzącej 
zajęcia 

 

II.  CELE KSZTAŁCENIA 

CK 1. Zapoznanie studenta z pojęciami z prawa karnego i wykonawczego 
CK 2. Zapoznanie studenta z systemami penitencjarnymi  z XVIII i XIX wieku/ porównanie ze współcześnie 
istniejącym 
CK3. Doskonalenie umiejętności podejmowania działań resocjalizacyjnych wobec różnych grup osadzonych i 
zwiększania szans na ich pozytywną readaptację społeczną 
CK 4. Nabycie kompetencji do reagowania na dyskryminację , marginalizację i wykluczenie społeczne byłych 
skazanych 

III.  EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA 

Kod EK opis 

 K_W01 
 ma wiedzę o przedmiotowym i metodologicznym charakterze pedagogiki, jej miejscu w systemie nauk 
i relacjach do innych dyscyplin naukowych 

 K_W04 
 ma wiedzę o podstawach prawnych funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych, 
opiekuńczych, terapeutycznych 

 K_W07 
 ma wiedzę na temat człowieka w odniesieniu do wybranych obszarów działalności pedagogicznej oraz 
wiedzę o aspektach społecznych, psychologicznych i kulturowych tej działalności 

 K_W11 
 ma wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej  
i pomocowej oraz o specyfice funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości i 
nieprawidłowości rozwojowych 

UMIEJĘTNOŚCI 

Kod EK opis 

 K_ U02 
 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz subdyscyplin 
pedagogiki do opisu i analizowania procesów i zjawisk społecznych istotnych z punktu widzenia 
problemów pedagogicznych 
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 K_ U05 
 ma umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania różnych sytuacji 
edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań 

 K_ U08 
 prawidłowo posługuje się normami i regułami zawodowymi w działalności pedagogicznej, planując  
i realizując rozwiązania konkretnych zadań z zakresu edukacji, opieki, wychowania, pomocowej  
i terapeutycznej 

 K_ U09 
 potrafi integrować i zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w działaniach praktycznych; potrafi 
ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych  
z różnymi sferami działalności pedagogicznej 

 K_U16 

posiada rozwinięte kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi porozumiewać się  
z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej, dialogowo 
rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w grupie, zespole 
wychowawczym 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod EK opis 

K_ K01 
 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dokształcania zawodowego 
i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza 
kierunki własnego rozwoju i kształcenia 

K_ K04 
 

 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę oraz umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii oraz 
pokrewnych dyscyplin naukowych 

K_ K07 
 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne, 
poprawnie rozstrzyga dylematy wynikające z roli pedagoga, przestrzega zasad etyki zawodowej 

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 

WYKŁADY (tematy/treści programowe  zajęć) Liczba godz. 

1. Teoretyczne podstawy rozwoju penitencjarystyki oraz jej związki z pedagogiką, 
psychologią i kryminologią. 2 

2. Stereotyp, dyskryminacja, stygmatyzacja skazanych jako czynniki utrudniające readaptację 
społeczną. Koncepcje stygmatyzacji  2 

3. Postawy tolerancji i nietolerancji i ich rola w readaptacji osadzonych. Doniesienia  
z badań. Readaptacja byłych więźniów – warunki skuteczności. Wykluczenie 
społeczne/marginalizacja. 3 

4. Ciemna liczba przestępstw, przestępczość: rzeczywista, „rejestrowana” , „stwierdzona”, 
„wykryta”, „osądzana”, przestępstwo-definicja, elementy, rodzaje przestępstw: 
zbrodnia/występek, czyn popełniony umyślnie w zamiarze bezpośrednim lub 
ewentualnym, czyn popełniony nieumyślnie – lekkomyślność lub niedbalstwo. Motywacja 
sprawcy.  3 

Razem liczba godzin wykładów 10 

ĆWICZENIA Liczba godzin 

    
1. Rys historyczny rozwoju więziennictwa na świecie (system celkowy, progresywny, 

reformatorów amerykańskich) 
2 
 

2. Klasyfikacja osadzonych: tymczasowo aresztowani, osadzone kobiety, skazani 
młodociani, recydywiści penitencjarni, więźniowie uzależnieni od alkoholu  
i narkotyków 

3. Klasyfikacja osadzonych: więźniowie upośledzeniu umysłowo , przestępcy seksualni, 
osadzeni z zaburzeniami osobowości typu dyssocjalnego (tzw. „więźniowie 
psychopatyczni”) 

4. Klasyfikacja osadzonych: osadzeni stwarzający poważne zagrożenie społeczne lub 
zagrożenie dla bezpieczeństwa jednostki penitencjarnej (tzw. „niebezpieczni”), skazani 
odbywający karę 25 lat i dożywotniego pozbawienia wolności, więzień  
w wieku senioralnym   

2 
 

2 
 

4 
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Razem liczba godzin ćwiczeń 10 

Ogółem liczba godzin przedmiotu: 20 

V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Metody nauczania:  

1 wykład informacyjny  

2 anegdota  

3 pogadanka  

4 film  

5 opis  

Środki dydaktyczne:  

1 projektor multimedialny  

2 tablica  

3 komputer 

4  prezentacje 

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 

Literatura obowiązkowa (maks. 10 poz., literatura najnowsza): 

1. Poklek R., Instytucjonalne i psychospołeczne aspekty więzienia,  Kalisz, 2010 
2. Wala K. Systemy penitencjarne na przestrzeni XVIII i XIX wieku, Studia Iuridica Lublinensia, vol. XXIV, 4, 

2015 
3. Stankiewicz J., Recydywa wśród młodocianych sprawców przestępstw w świetle  teorii społecznego 

uczenia się,  Koło Naukowe Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Wydział Prawa i Administracji i Polityki 
Kryminalnej, , Poznań, 2016 

4. Leszczyńska A., Powrotność skazanych do zakładów karnych, Przegląd Więziennictwa Polskiego, nr 96, 
Warszawa, 2017 

Literatura fakultatywna: 

1. Ciosek M.  Pastwa-Wojciechowska B. (red.), Psychologia penitencjarna, Warszawa, 2016 
2. Kacprzak A.,  Kudlińska I., Praca socjalna z osobami opuszczającymi placówki resocjalizacyjne i ich 

rodzinami, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa, 2014 
3. Hołda J., Hołda Z., Żórawska B., Prawo karne wykonawcze, Warszawa, 2012 
4. Jaworska A., Resocjalizacja. Zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne, Kraków, 2009 
5. Sołtysiak T.  (red.), Wybrane aspekty pracy penitencjarnej, Bydgoszcz, 2012 
6. Andraszczyk W., Przestępczość kobiet w wybranych teoriach kryminologicznych – konteksty płci kulturowej, 

Resocjalizacja Polska, 2017 
7. Olszewska E., Problem readaptacji społecznej byłych skazanych w kontekście stygmatyzacji, Wrocław 2019 

 

VII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności studenta 
Liczba godz. 

przeznaczona  
na realizację 

Godziny zajęć z nauczycielem/ami (na Sali lub w bezpośrednich zajęciach Zoom) 20 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 5  

Praca w terenie, współpraca w zespole 5 

Studiowanie literatury 15 
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Przygotowanie prac pisemnych 0 

Przygotowanie projektu / prezentacji, itp.  15 

Przygotowanie do egzaminu 15 

Analiza przypadku 0 

Pozostałe   

 RAZEM 75 

Liczba punktów ECTS  dla przedmiotu 3 

VIII. SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Dla wykładów 

 Egzamin 

 Frekwencja 

Dla ćwiczeń 

 aktywność 

 frekwencja 

 obserwacja postępów w wypowiedzi studenta na tematy związane z przedmiotem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



str. 196 

 

WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 

Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 

 
 

Kierunek Pedagogika 

Dziedzina Nauki społeczne 

Dyscyplina Pedagogika 

Poziom 
studiów 

Studia I stopnia 

Profil 
kształcenia 

praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 

I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot Praktyka zawodowa 

Semestr 1,2,3,4,5,6 Punkty ECTS:  25   

język przedmiotu polski Rok studiów:  I,II,III Rok akademicki 2022/23 

Formy dydaktyczne 
prowadzenia zajęć: 

Wykład (l. godz.)                       - forma zaliczenia:  n.d. 

Ćwiczenia (l. godz.)                       160g/sem forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę 

 Imię i nazwisko 
koordynatora przedmiotu / 
osoby prowadzącej zajęcia 

 

II.  CELE KSZTAŁCENIA 
CK1: celem praktyk jest poznanie przez studentów działalności danej placówki, jej specyfiki, zasad 
funkcjonowania, stosowanych metod pracy, zakresu realizowanych zadań, osób/grup przyjmowanych 
klientów, 
CK2: umożliwienie studentom zastosowania w praktyce wiedzy i umiejętności nabytych w toku zajęć na 
uczelni oraz opanowanie umiejętności stosowania posiadanej wiedzy w rozwiazywaniu konkretnych 
problemów praktycznych; 
CK3: praktyczne przygotowanie do samodzielnej, efektywnej aktywności zawodowej o charakterze 
pedagogicznym oraz profesjonalnego i etycznego funkcjonowania w zawodzie; 
CK4: przygotowanie do prowadzenia specjalistycznych zajęć/projektów w wybranych przez studenta 
placówkach zgodnych z blokiem kształcenia w uczelni, zdobycie umiejętności doboru adekwatnych 
metod, technik i form pracy pedagogicznej; 
CK5: budowanie kompetencji personalnych i społecznych, w tym również nawiązywanie bezpośrednich 
kontaktów z potencjalnymi pracodawcami, a zatem aktywizacja zawodowa na rynku pracy. 

III.  EFEKTY KSZTAŁCENIA 

WIEDZA 

Kod EK opis 

 K_W05 
 ma podstawową wiedzę na temat wybranych instytucji życia społecznego oraz zachodzących 
miedzy nimi relacjach istotnych z punktu widzenia procesów pedagogicznych. 

K_W09 
ma wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich 
zachodzących; rozumie istotę funkcjonalności tych środowisk, norm i patologii 

K_W17 
zna zasady i normy etyki zawodowej pedagoga; rozumie konieczność ochrony praw autorskich i 
zarządzania zasobami własności intelektualnej.       
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K_W18 
zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w sektorze usług 
edukacyjnych i działalności z zakresu usług pedagogicznych.      

UMIEJĘTNOŚCI 

Kod EK opis 

 K_U05 
 ma umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania różnych sytuacji 
edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań  

 K_U07 

prawidłowo posługuje się zasadami, normami i regułami prawnymi, zawodowymi, 
organizacyjnymi i etycznymi w podejmowaniu działalności pedagogicznej; potrafi przewidzieć 
skutki konkretnych działań pedagogicznych        

 K_U08 

prawidłowo posługuje się normami i regułami zawodowymi w działalności pedagogicznej, 
planując i realizując rozwiązania konkretnych zadań z zakresu edukacji, opieki, wychowania, 
pomocowej i terapeutycznej        

 K_U10 
potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi z zakresu pedagogiki w analizie 
skuteczności podejmowanych działań praktycznych 

 K_U11 

posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii, z 
uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki pedagogicznej    
   

 K_U14 

potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań 
związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej      
  

 K_U16 

posiada rozwinięte kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi 
porozumiewać się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji 
emocjonalnej, dialogowo rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji 
w grupie, zespole wychowawczym        

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod EK opis 

 K_K01 

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dokształcania 
zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali 
umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia     
   

 K_K02 

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując różne role; umie przyjmować i wyznaczać 
zadania, jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach 
realizujących projekty w różnych obszarach działalności pedagogicznej     
   

 K_K05 
 ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych w 
stosunku do dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

 K_K06 
jest świadomy istnienia etycznego wymiaru badań diagnostycznych w dziedzinie pedagogiki  
      

  K_K07 

odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania 
pedagogiczne, poprawnie rozstrzyga dylematy wynikające z roli pedagoga, przestrzega zasad 
etyki zawodowej        

 K_K08 

jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach 
realizujących działania pedagogiczne; jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi 
oraz niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie        

 K_K09 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy        

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 

WYKŁADY (tematy/treści programowe  zajęć) Liczba godz. 

Razem liczba godzin wykładów - 

ĆWICZENIA Liczba godzin 
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Razem liczba godzin ćwiczeń 960 

Studencka praktyka zawodowa ma zróżnicowany charakter: hospitacyjny, 
asystencki i zadaniowy. Praktyka w poszczególnych semestrach może mieć 
charakter również łączony, np. asystencko-zadaniowy. 

1. Zapoznanie ze strukturą organizacyjną placówki. 
2. Zapoznanie z dokumentacją placówki.  
3. Ukierunkowane obserwowanie specyfiki działań realizowanych w 

placówce (np. wychowawczych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych, 
interwencyjnych, profilaktycznych, terapeutycznych).  

4. Obserwacja warsztatu pracy pedagoga – specjalisty (wykorzystywane 
metody, formy, środki, obserwacja trudności w utrudnień w realizacji 
działań). 

5. Zapoznanie z formami współpracy placówki ze środowiskiem, rodzicami, 
opiekunami, rodziną. 

6. Hospitacja zajęć i działań podejmowanych przez placówkę w konkretnych 
przypadkach. 

7. Asystowanie przy czynnościach podejmowanych przez pracowników w 
placówce/instytucji. 

8. Planowanie i opracowanie propozycji zajęć/działań własnych przez 
studenta w placówce w formie konspektu/scenariusza. 

9. Podejmowanie samodzielnej realizacji przez studenta wybranych lub 
opracowanych przez siebie zajęć/działań pod kierunkiem opiekuna 
praktyki w placówce. 

10. Prowadzenie dokumentacji (arkusze obserwacji, dziennik praktyk).  

 
 
 
 

6x160g 

Ogółem liczba godzin przedmiotu (6 semestrów x160h): 960g 

V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Metody nauczania:  

1 
Zgodne ze specyfiką placówki, w której realizowana jest praktyka (obserwacja, instruktaż, opis, pokaz, 
analiza tekstów źródłowych i dokumentów) 

Środki dydaktyczne:  

1 
W zależności od typu placówki charakteru zajęć (dokumenty, regulaminy, arkusze, scenariusze, pomoce 
terapeutyczne) 

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 

Literatura obowiązkowa (maks. 10 poz., literatura najnowsza): 

- 

Literatura fakultatywna: 

- 

VII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności studenta 

Liczba godz. 
przeznaczona  
na realizację 

960h (6x160h) 

Praktyka zawodowa w placówce  – realizacja zgodna z programem praktyk 960h 

 RAZEM 960h 

Punkty ECTS 25 (2+3+5+5+5+5) 
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VIII.SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Dla wykładów 

- 

Dla ćwiczeń 

Podstawą zaliczenia praktyki jest wypełnienie obowiązków wynikających z programu oraz 
udokumentowanie przebiegu praktyki. 
Aktywność w czasie trwania praktyki dokumentowana jest przez studenta w formie dzienniczka praktyk. 
Znajdują się w nim informacje dotyczące: czynności, jakie były realizowane w czasie trwania praktyki; 
czasu spędzonego w placówce w danym dniu; zadań realizowanych w placówce; zdobytych umiejętności;  
własnych spostrzeżeń dotyczących pobytu w placówce; arkusz obserwacji; ocena aktywności i 
przygotowania merytorycznego - opinia opiekuna praktyki w placówce o studencie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


