
Kod 

przedmiotu
P_04-4

Studia II stopnia Profil studiów

Pedagogika 

Warszatowy Język wykładowy

IV Forma zaliczenia

Wykład

30 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

30 Razem

75 Praca własna studenta 

105 Razem

3 ECTS

W1

W2

W3

INSTYTUT HUMANISTYCZNY

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

Student ma wiedzę w zakresie arteterapii oraz jej miejsca w edukacji i terapii

Student opisuje cele i formy  warsztatów twórczych jako metody pracy arte. w edukacji 

elementarnej

Student zna, rozumie perspektywy i problemy arteterapii rozwojowej

  

Wiedza

K_W11  

CEL PRZEDMIOTU

Wyposażenie studenta w umiejętności z zakresu arteterapii w pracy pedagoga z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

wiedza z zakresu psychologi rozwoju  dziecka , umiejetność prowadzenia  pracy  metodą warsztatową 

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Razem 0

Praca własna studenta 

Razem 0

ECTS 3

Wykład

Ćwiczenia

Kierunek studiów
Edukacja przedszkolna i 

wczesnoszkolna

Moduł kształcenia Polski

Semestr Zaliczenie z oceną

Instytut Humanistyczny

Poziom kształcenia Praktyczny

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu 

(modułu)
Warsztaty arteterapia w pracy nauczyciela wczesnej edukacji 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot



U1

U2

U3

K1

K2

K3

Student potrafi wspólpracować z zespolem specjalistow 

Student doskonali swoje kompetencje miekkie

K_K01  K_K03  K_K06  

Student wybiera właściwe metody edukacyjno – terapeutyczne wykorzystujące muzykę, 

plastykę i ruch w pracy arteterapeutycznej z dziećmi

Kompetencje społeczne

Student  organizuje  podstawowy warsztat arteterapeutyczny ukierunkowany rozwojowo 

Wykazuje potencjał w doskonaleniu umiejętności interpersonalnych w pracy pedagoga - 

arteterapeuty 

Umiejętności

K_U7  K_U13  K_U14  
Student potrafi zastosować wybrane techniki arteterapii w pracy z dziećmi w klasie 

integracyjnej 



W C L /P

0 0 0

Kod Opis
Egzamin/

Prace 

kontrolne

Projekty
Aktywność 

na zajęciach

Waga w werfikacji efektów uczenia się 70% 20% 10%

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

Stacjonarne

1 30

2 75

105

3

Niestacjonarne

0

0Suma

Metodyka prowadzenia warsztatów arteterapii ukierunkowanych na wspomaganie rozwoju dziecka w 

wieku przedszkolnym 

Metodyka prowadzenia warsztatów arteterapii ukierunkowanych na wspomaganie rozwoju dziecka w 

wieku wczesnoszkolnym  

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów

Praca własna studenta

ECTS 3

Wykazuje potencjał w doskonaleniu umiejętności interpersonalnych w pracy pedagoga - arteterapeuty 

Student potrafi wspólpracować z zespolem specjalistow 

Student doskonali swoje kompetencje miekkie

Student  organizuje  podstawowy warsztat arteterapeutyczny ukierunkowany rozwojowo 

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Student ma wiedzę w zakresie arteterapii oraz jej miejsca w edukacji i terapii

Student opisuje cele i formy  warsztatów twórczych jako metody pracy arte. w edukacji elementarnej

Student zna, rozumie perspektywy i problemy arteterapii rozwojowej

  

0

Student wybiera właściwe metody edukacyjno – terapeutyczne wykorzystujące muzykę, plastykę i ruch 

w pracy arteterapeutycznej z dziećmi

Student potrafi zastosować wybrane techniki arteterapii w pracy z dziećmi w klasie integracyjnej 

Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia, pojęcia i terminy z zakresu arteterapii  

Metody i techniki  arte. stosowane w pracy warsztatowej dla  dzieci z trudnościami szkolnymi

RAZEM

STUDIA STACJONARNE

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

Liczba godzin
Temat

TREŚCI PROGRAMOWE



1

2

1

2

3
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