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PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

Wiedza

K_W02  K_W04  K_W05  

CEL PRZEDMIOTU

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

poznać różnorodność lektur i ich podział, tak aby mógł samodzielnie planować terapię tego typu.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Ogólna wiedza na temat literatury dziecięcej, a także możliwości przetwarzania informacji w rżónych fazach rozwoju dziecka.

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU

ma pogłębioną wiedzę o systemie nauk społecznych, ich metodologii oraz wzajemnych 

relacjach, a także o usytuowaniu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w tym 

systemie

ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej 

pedagogiki, umożliwiającą prowadzenie samodzielnej pracy badawczej, szczególnie w 

odniesieniu do pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Razem

Praca własna studenta 

Razem

ECTS

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 biblioterapia w pracy nauczyciela wczesnej edukacji 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny
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K_K05  K_K08  K_K11  

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

Kompetencje społeczne

Umiejętności

K_W02  K_W04  K_W05  

K_U01  K_U05  K_U8  

jest wrażliwy na wszelkie problemy uczestników procesów edukacyjnych i wychowawczych, 

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

rozwiązywanie

jest świadomy swojej roli w formowaniu zachowań i postaw dzieci/uczniów, w tym wobec 

kultury i sztuki; jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań 

pedagogicznych

ma świadomość konieczności podejmowania zindywidualizowanych działań wobec uczniów 

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

zdrowia lub życia

umie pracować nad własnym rozwojem, zdobywać wiedzę z różnych źródeł i za pomocą 

różnych sposobów, zwłaszcza w odniesieniu do działalności praktycznej w zakresie 

wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

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

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
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Aktywność 

na zajęciach

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

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

jest świadomy swojej roli w formowaniu zachowań i postaw dzieci/uczniów, w tym wobec kultury i 

sztuki; jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych

ma świadomość konieczności podejmowania zindywidualizowanych działań wobec uczniów o 

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

życia

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 uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki, 

umożliwiającą prowadzenie samodzielnej pracy badawczej, szczególnie w odniesieniu do pedagogiki 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej

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

Przegląd i ocena poszczególnych lektur przydatnych w biblioterapii

Biblioterapia jako pomoc dla rodziców

Temat

Przygotowywanie kwestionariusza wywiadu terapeutycznego

Terapeutyczna rola bajek i baśni

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

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

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

ma pogłębioną wiedzę o systemie nauk społecznych, ich metodologii oraz wzajemnych relacjach, a 

także o usytuowaniu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w tym systemie

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Opis

umie pracować nad własnym rozwojem, zdobywać wiedzę z różnych źródeł i za pomocą różnych 

sposobów, zwłaszcza w odniesieniu do działalności praktycznej w zakresie wychowania 

przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

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

Podział i analiza lektur w zależności od celu terapeutycznego

RAZEM

STUDIA STACJONARNE

Liczba godzin

Biblioterapia jako pomoc dzieciom o szczególnych potrzebach edukacyjnych

Kreowanie opowieści terapeutycznej



Stacjonarne

1 30

2 50

80

3ECTS 0

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów

Praca własna studenta

0Suma

Niestacjonarne

0

0
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Wykład Ćwiczenia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

M. Molicka, Bajkoterapia - o lękach dzieci i nowej metodzie terapii, Poznań 2002.

Uzupełniajaca

I. Borecka, Metodyka pracy z czytelnikiem chorymi niepełnosprawnym. Wstęp do biblioterapii, WSP Olsztyn 1991.

K. Krasoń, B. Mazepa-Domagała (red.), Ekspresja twórcza dziecka – konteksty – inspiracje obszary realizacji. Katowice, Librus 

2004.

M. Molicka, Bajki terapeutyczne, audiobook, Wyd. Media Rodzina.
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