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Studia II stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Warszatowy Język wykładowy

IV Forma zaliczenia

Wykład

30 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

30 Razem

40 Praca własna studenta 

70 Razem

3 ECTS

W1

W2

INSTYTUT HUMANISTYCZNY

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

Ma rozszerzoną wiedzę na temat edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, klasycznych i 

współczesnych teorii rozwoju człowieka, wychowania i uczenia się, ich genezy, 

uwarunkowań, możliwości stosowania

Ma pogłębioną wiedzę metodyczną w zakresie praktycznej działalności pedagogicznej 

w przedszkolu i w klasach I-III, zna różnorodne metody aktywizacji dzieci w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym podnoszące efektywność ich uczenia się i nabywania 

umiejętności wykorzystywania wiedzy i samodzielnego jej przetwarzania

Wiedza

K_W03  K_W05  K_W10  

CEL PRZEDMIOTU

Zapoznanie studentów z podstawową terminologią stosowaną w socjoterapii, jej metodami, funkcjonowaniem grupy socjoterapeutycznej i jej 

dynamiką. Zapoznanie studentów z ćwiczeniami socjoterapeutycznymi stosowanymi w grupie dziecięcej.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Pedagogika ogólna, psychologia ogólna i rozwojowa

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Razem 0

Praca własna studenta 

Razem 0

ECTS 3

Ćwiczenia

Kierunek studiów
Edukacja przedszkolna i 

wczesnoszkolna

Moduł kształcenia Polski

Semestr Zaliczenie z oceną

Poziom kształcenia Praktyczny

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu 

(modułu)
Warsztaty socjoterapia w pracy nauczyciela wczesnej edukacji

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny



W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

Pracuje efektywnie w zespole, pełniąc różne role; posiada umiejętność współpracy 

z nauczycielami, pedagogami, specjalistami i rodzicami dzieci/uczniów oraz innymi 

członkami społeczności przedszkolnej/ szkolnej oraz lokalnej

Jest wrażliwy na wszelkie problemy uczestników procesów edukacyjnych i wychowawczych, 

jednocześnie jest gotowy do angażowania swojej  wiedzy i umiejętności w ich jak najlepsze 

rozwiązywanie

Ma świadomość konieczności podejmowania zindywidualizowanych działań wobec uczniów 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych a także znajdujących się w sytuacjach zagrożenia ich 

zdrowia lub życia

K_K01  K_K05  K_K11  

Posiada wiedzę na temat metodyki wykonywania zadań – norm- procedur i dobrych praktyk 

stosowanych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej (wychowanie przedszkolne, 

edukacja wczesnoszkolna w szkołach ogólnodostępnych, w szkołach i oddziałach 

specjalnych oraz integracyjnych)

Wykorzystując wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin 

naukowych, potrafi opisywać i analizować złożone problemy edukacyjne, wychowawcze, 

opiekuńcze w wybranym obszarze praktyki pedagogicznej

Kompetencje społeczne

Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych charakterystycznych dla edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Umiejętności

K_W03  K_W05  K_W10  

K_U01  K_U8   K_U9  

Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z pedagogiki, psychologii, socjologii do 

analizowania i interpretowania różnego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także 

motywów i wzorów zachowań dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
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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

 Dynamika procesu socjoterapeutycznego. Podstawowe pojęcia związane z socjoterapią. 

Różne definicje grupy, jej dynamika, etapy jej  rozwoju i ich charakterystyka

Model diagnozy socjoterapeutycznej. 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Pracuje efektywnie w zespole, pełniąc różne role; posiada umiejętność współpracy z nauczycielami, 

pedagogami, specjalistami i rodzicami dzieci/uczniów oraz innymi członkami społeczności 

przedszkolnej/ szkolnej oraz lokalnej

Jest wrażliwy na wszelkie problemy uczestników procesów edukacyjnych i wychowawczych, 

jednocześnie jest gotowy do angażowania swojej  wiedzy i umiejętności w ich jak najlepsze 

rozwiązywanie

Ma świadomość konieczności podejmowania zindywidualizowanych działań wobec uczniów o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych a także znajdujących się w sytuacjach zagrożenia ich zdrowia lub 

życia

Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych charakterystycznych dla edukacji przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Ma rozszerzoną wiedzę na temat edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, klasycznych i 

współczesnych teorii rozwoju człowieka, wychowania i uczenia się, ich genezy, uwarunkowań, 

możliwości stosowania

Ma pogłębioną wiedzę metodyczną w zakresie praktycznej działalności pedagogicznej w przedszkolu i 

w klasach I-III, zna różnorodne metody aktywizacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 

podnoszące efektywność ich uczenia się i nabywania umiejętności wykorzystywania wiedzy i 

samodzielnego jej przetwarzania

Posiada wiedzę na temat metodyki wykonywania zadań – norm- procedur i dobrych praktyk 

stosowanych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej (wychowanie przedszkolne, edukacja 

wczesnoszkolna w szkołach ogólnodostępnych, w szkołach i oddziałach specjalnych oraz 

integracyjnych)

Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z pedagogiki, psychologii, socjologii do analizowania i 

interpretowania różnego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów 

zachowań dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Wykorzystując wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin naukowych, 

potrafi opisywać i analizować złożone problemy edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze w wybranym 

obszarze praktyki pedagogicznej

Pojecie socjoterapii. Socjoterapia proces i metoda terapeutyczno-wychowawcza. 

Budowanie sytuacji korekcyjno-rozwojowych. Źródła doświadczeń korekcyjnych. 

RAZEM

STUDIA STACJONARNE

Cele edukacyjne w socjoterapii. Zasady funkcjonowania grupy socjoterapeutycznej.

Liczba godzin
Temat

Model urazu psychicznego. Stan psychiczny dziecka z doświadczeniem urazowym. 

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)



Stacjonarne

1 30

2 40

70

3

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów

Praca własna studenta

Niestacjonarne

0

0

0Suma

ECTS 3
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2

1

2

Wykład Ćwiczenia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kędzierzawska J., ABC socjoterapii, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2004, 3.

Uzupełniajaca

Jagieła J., Socjoterapia w szkole, Kraków 2007.

Sawicka K. Socjoterapia, Warszawa 1999.
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