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Załącznik nr 2 do Uchwały nr 54/2022 i nr 55/2022 

Rady Wydziału Nauk Historycznych 

i Pedagogicznych z 20 kwietnia 2022 r 

Nazwa kierunku studiów:  PEDAGOGIKA 
Poziom studiów: Studia drugiego stopnia  

Poziom kwalifikacji:  7  
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki  
Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla kierunków prowadzonych w 
Uniwersytecie Wrocławskim  - 113  

 

Pedagogika dla absolwentów studiów licencjackich kierunków pedagogicznych i nauczycielskich 

 

l.p.  Nazwa przedmiotu  Treści programowe 

1. 
Teoria i praktyka pedagogiczna  

w XIX i I połowie XX wieku 

I. Szkolnictwo europejskie na przełomie XVIII i XIX wieku. 1. Wpływ Rewolucji Francuskiej na powstanie 

liberalnego systemu szkolnego w XIX wieku. 2. Filantropizm, Neohumanizm. 3. Przedstawiciele europejskiej 

pedagogiki: J.H.Pestalozzi – teoria nauczania początkowego; J.F.Herbart – pedagogika filozoficzna, szkoła 

tradycyjna; F.Frőebel – teoria wychowania przedszkolnego; A.W.Diesterweg – pedagogika społeczna i 

„nauczycielska”. II. Główne problemy szkolnictwa polskiego pod zaborami. 1. Zabór rosyjski: szkolnictwo 

polskie w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim; reforma szkolna A.Wielopolskiego; oświata i 

szkolnictwo po Powstaniu Styczniowym; Rewolucja 1905 i jej wpływ na powstanie polskiego szkolnictwa 

prywatnego; myśl pedagogiczna J.W.Dawida. 2. Zabór pruski: szkolnictwo i oświata w Wielkim Księstwie 

Poznańskim; germanizacja szkolnictwa; ideologia „Kulturkampfu” i jej skutki dla oświaty polskiej; strajki 

szkolne. 3. Zabór austriacki: germanizacja szkolnictwa; szkolnictwo w Rzeczpospolitej Krakowskiej; 

autonomia szkolna Galicji; działalność Rady Szkolnej Krajowej. III. Szkolnictwo i oświata w Drugiej 

Rzeczypospolitej. 1. Kierunki polityki oświatowej MWRiOP – program oświatowy K.Praussa. 2. Sejm 

Nauczycielski i jego rola w kształtowaniu oświaty. 3. Podstawowe akty prawne dotyczące oświaty. 4. 

Organizacja polskiego szkolnictwa w latach 1918-1932.  Szkolnictwo mniejszości narodowych. 5. Reforma 

szkolna z 11 marca 1932 roku. 6. Szkolnictwo wyższe. 7. Rozwój pedagogiki opiekuńczej i specjalnej. 8. 

Polska myśl pedagogiczna okresu międzywojennego: teoria wychowania narodowego (S.Prus-

Szczepanowski, L.Zarzecki); teoria wychowania państwowego (S.Czerwiński, K.Sośnicki); pedagogika 

kultury – Z.Mysłakowski, S.Hessen; pedagogika społeczna – H.Radlińska; szkoła pracy H.Rowida; poglądy 

pedagogiczne:  M.Grzegorzewskiej,  J.Korczaka.IV. Nowe kierunki w pedagogice początku XX wieku; 

poglądy pedagogiczne: E.Key, M.Monterssori, J.Deweya, R.Steinera. 

2. 
Kierunki i prądy współczesnej 

pedagogiki 

1. pedagogika a liberalna demokracja i społeczeństwo późnej nowoczesności; 2. ideologie a kierunki i 

prądy we współczesnej pedagogice i ich wielowymiarowy wpływ na praktykę edukacyjną, główne cechy 

ideologii liberalizmu, konserwatyzmu, ideologii lewicowych, inne ideologie społeczno-polityczne, wpływ 

liberalizmu na edukację, konserwatyzm a oświata, teoria krytyczna a edukacja; 3. „tradycyjne” 

wychowanie, alternatywy w edukacji, pluralizm kierunków i prądów, podstawy pedagogiki porównawczej; 

4. rodzaje teorii naukowych, integracja wiedzy wytworzonej w teoriach naukowych i kierunkach 

pedagogiki, pojęcia kierunku, nurtu i prądu pedagogicznego, edukacji alternatywnej, pedagogii; 5. 

pedagogika pozytywizmu, pedagogika kultury, religii, personalizmu, egzystencjalna, dialogu, 
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niedyrektywna; 6. nurty krytyczne – pedagogika krytyczna (radykalna), emancypacyjna (radykalnego 

humanizmu), antyautorytarna, globalna; 7. pedagogika negatywna (antypedagogika), biała pedagogika, 

humanistyczna, serca; 8. pedagogika miejsca, pedagogika feministyczna, gender, edukacja do 

demokracji; 9. pedagogika międzykulturowa, Gestalt, ekologiczna, pragmatyzmu oraz neopragmatyzmu, 

postmodernizmu (postsrukturalistyczna), samowychowanie. 

3. 
Wybrane zagadnienia   

współczesnej psychologii 

społecznej 

1. Wprowadzenie do psychologii społecznej, Podstawowe pojęcia psychologii społecznej. Motywy 

społeczne. Elementy historii psychologii społecznej. 2. Wiedza i sądy o świecie społecznym Struktura i 

funkcjonowanie wiedzy o świecie społecznym. Heurystyki formułowania sądów o świecie społecznym. 3. 

Stereotypizowanie innych ludzi Pojęcie stereotypu. Stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja. Treść, źródła 

i konsekwencje stereotypów. 4. Spostrzeganie innych ludzi Etapy procesu spostrzegania. Proces oceniania 

siebie i innych ludzi. Deformacje procesu oceniania. Proces atrybucji. Deformacje procesu atrybucji. 5. 

Ja: organizacja i funkcjonowanie samowiedzy Treści zawarte w Ja. Autoprezentacja. Samoocena. 6. 

Postawy i zmiana postaw Struktura i własności postaw. Dysonans poznawczy. 7. Autorytet Klasyczne 

badanie Stanleya Miligrama. Autorytet jako przedmiot badania wpływu społecznego. 8. Determinanty 

zachowania Czynniki sytuacyjne i dyspozycyjne. Konsekwencje interakcji czynników sytuacyjnych i 

dyspozycyjnych. 

4. Metodologia badań społecznych 

I. Metodologia jako nauka opisowa i normatywna. Podstawowa terminologia. Paradygmatyczna koncepcja 

rozwoju nauki. Budowa i funkcje teorii naukowych. Wybrane stanowiska teoretyczne w naukach 

społecznych i ich rozwiązania metodologiczne. II. Proces badawczy w badaniach nad edukacją. Struktura 

koncepcji badawczej. Formułowanie problematyki badawczej. Dobór metod i technik badawczych. Dobór 

próby badawczej. Konstruowanie narzędzi badawczych. Realizacja badań. Prezentacja, analiza i 

interpretacja wyników badań. III. Podstawowe orientacje metodologiczne w badaniach nad edukacją. 

Ilościowe i jakościowe orientacje w badaniach nad edukacją. Idea komplementarności badań i koncepcja 

triangulacji metodologicznej. Pozycja i rola badacza w badaniach ilościowych i jakościowych. IV. Etyka w 

badaniach nad edukacją. Moralne problemy pedagoga w roli badacza. Badacz jako refleksyjny i 

zaangażowany praktyk. Przykłady problemów etycznych w badaniach pedagogicznych. 

5. 
Wybrane zagadnienia  

antropologii kultury 

1. Charakterystyka dyscypliny na tle innych nauk humanistycznych. 2. Kształtowanie się refleksji 

antropologicznej (kierunki, tradycje narodowe, metody). 3. Wybrane sposoby definiowania „kultury” 

(znaczenie wartości, wzorów kulturowych, symboli, zachowań, itp.). 4. Relacja: natura – kultura. 5. 

Relacja „swój – obcy” (źródła stereotypów i barier w komunikacji międzykulturowej). 6. Struktura 

społeczna (ze szczególnym uwzględnieniem systemów pokrewieństwa, grup wiekowych oraz kulturowej 

konstrukcji płci). 7. Relacja: język a kultura (skala zróżnicowania językowego, relacje tożsamościowe, 

status języków mniejszościowych i dialektów). 8. Różnorodność kulturowa świata (kultury pierwotne, 

ludowe, regionalne; znaczenie religii; źródła potencjalnych konfliktów;  problem ochrony dziedzictwa). 9. 

Relacja: etniczność – migracje – tożsamość. 10. Procesy globalizacji i integracji europejskiej. 11. 

Społeczne walory antropologii kulturowej. 

6. 
Metody i techniki  

badań społecznych 

1. Sondaż diagnostyczny, ankieta i wywiad ustrukturyzowany. 2. Socjometria i quazieksperyment 

pedagogiczny. 3. Obserwacja nieuczestnicząca, bezpośrednia, uczestnicząca i shadowing. 4. Wywiad jako 

metoda i technika badawcza: metoda dialogowa – rozmowa; wywiady: swobodny, pogłębiony, 

etnograficzny, z fotografią, focusowy, biograficzno-narracyjny, ekspercki. 5. Analiza dokumentów: 

ilościowa i jakościowa analiza treści wobec werbalnych i (audio)wizualnych materiałów badawczych. 6. 
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Strategie badawcze z użyciem fotografii. 7. Badanie w działaniu w praktyce pedagogicznej. 8. Etnografia 

edukacyjna. 

7. Seminarium magisterskie 

1.Projektowanie badania. 2. Badania ilościowe i jakościowe. 3. Metody doboru próbki. 4. Metody zbierania 

danych w badaniach ilościowych. 5. Metody zbierania danych w badaniach jakościowych. 6. Metody 

analizy danych. 7. Struktura pracy (kompozycja, przypisy, bibliografia). 

         Specjalność:  Animacja społeczno-kulturalna 

8. 
Socjologiczne problemy  

małych grup społecznych 

1. Teorie mikrosocjologiczne. 2. Definicja grupy i specyfika pracy z grupą. 3. Typologie grup. 4. 

Komunikacja interpersonalna. 5. Budowanie zespołu i role zespołowe. 6. Podstawy teorii gier w 

planowaniu pracy malej grupy społecznej. 7. Układ statusów władzy. 8. Specyfika procesu grupowego: 

dynamika procesu grupowego, struktura grupy, zjawiska zachodzące w grupie. 9. Statusy i cele. 10. 

Planowanie pracy z grupą. 

9. 
Podstawy zarządzania 

organizacjami 

1. Pojęcie organizacji, typy struktur organizacyjnych. 2. Istota procesu zarządzania. 3. Składowe procesu 

zarządzania. 4. Planowanie w organizacji i rodzaje planów. 5. Projektowanie i zmienianie organizacji. 6. 

Style kierowania. 7. Człowiek dorosły jako podmiot procesu zarządzania. 8. Psychologiczne aspekty 

odejmowania decyzji kierowniczych. 9. Podejścia motywacyjne w zarządzaniu. 10. Istota i etapy procesu 

kontroli. 11. Podstawy zarządzania strategicznego. 12. Nowe podejścia do zagadnienia zysku i misji 

organizacji. 

10. 
Wprowadzenie do wiedzy  

o kulturze popularnej 

1. Kultura masowa a kultura popularna. 2. Krytyka kultury masowej. 3. Audiowizualność kultury 

współczesnej a kultura popularna. 4. Mit i kultura popularna. 5. Postmodernizm i kultura popularna. 6. 

Studia kulturowe i kultura popularna. 7. Kultura popularna i pedagogika. 8. Telewizja, teksty i odbiorcy. 

9. Przestrzeń kulturowa i miasto jako miejsce. 10. Wybrane aspekty muzyki popularnej. 11. Literatura 

popularna, Gazety i czasopisma. 12. Młodość, styl i opór. 13. Ikony popkultury. 14. Konsumpcja jako 

zjawisko życia codziennego. 15. Przedmioty kultowe - kult przedmiotów. 16. Podróżowanie vs turystyka 

masowa. 

11. 
Podstawy animacji  

społeczno-kulturalnej 

1. Koncepcje animacji społeczno-kulturalnej od lat dziewięćdziesiątych XX w. do chwili obecnej. 2. 

Porównanie definicji ze wskazaniem przesuwania akcentów z animatora jako lidera do animacji otwartej 

- negocjowanej i prowadzonej zespołowo. 3. Analiza potencjału twórczego jednostki a grupy. 4. Sposoby 

wyzwalania aktywności i kreatywności jako procesu animacyjnego. 5. Analiza wybranych projektów 

animacyjnych – krytyka, refleksja, ewaluacja. 5. Animowanie jako uczenie się. 6. Metody działań 

animacyjnych małych grup społecznych (konstruowanie projektów). 

12. Warsztaty  teatralne 
1. Tworzywa teatralne. 2. Środki wyrazu w teatrze. 3. Kompozycja przedstawienia. 4. Adaptacja tekstu 

na potrzeby przedstawienia amatorskiego. 5. Podstawowe zasady poruszania się na scenie i wymowy 

scenicznej. 

13. 

Praca środowiskowa  

w społecznościach 

zróżnicowanych kulturowo 

1. Podstawowe zagadnienia dotyczące migracji i różnorodności, problemy związane z separacją, 

asymilacją, adaptacją, integracją, marginalizacją. 2. Charakterystyka i specyfika wybranych grup 

mniejszości i grup cudzoziemców mieszkających w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości 

romskiej). 3. Elementy diagnozy środowisk międzykulturowych. 4. Podstawy prawne dotyczące pobytu 

cudzoziemców na terytorium RP. 5. Podstawy edukacji międzykulturowej i antydyskryminacyjnej. 6. 

Wybrane metody pracy animacyjnej i edukacyjnej w środowiskach wielokulturowych i mniejszościowych, 
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z uwzględnieniem działań na rzecz integracji pokoleń. 7. Film, muzyka, teatr, fotografia w pracy 

środowiskowej w społecznościach zróżnicowanych kulturowo. 8. Charakterystyka i specyfika wydarzeń 

kulturalnych (lokalnych, międzynarodowych) m.in. festiwale, projekty. 9. Animacja/edukacja Polonii. 10. 

Przykłady dobrych praktyk pracy środowiskowej w społecznościach zróżnicowanych kulturowo (programy, 

inicjatywy) – podejście krytyczne; Innowacyjne rozwiązania w pracy animacyjnej i edukacyjnej w 

społecznościach zróżnicowanych kulturowo – podejście krytyczne. 

14. Wprowadzenie do wiedzy o filmie 

I. Zagadnienia z estetyki filmu fabularnego: 1. Film jako sztuka narracyjna. 2. Styl zerowy w filmie. 3. 

Historyczna ewolucja form montażowych. 4. Montaż filmowy – próba definicji i podziału. 5. Montaż obrazu 

i montaż dźwięku. 6. Interpunkcja filmowa. Rodzaje i łączenie sekwencji. 7. Narracja filmowa. 8. Czas i 

przestrzeń w filmie. 9. Muzyka w filmie. 10. Film autorski i kino gatunku. II.  Zagadnienia z historii filmu: 

1. Prymitywy braci Lumiere. 2. Georges Melies – twórca filmu fabularnego. 3. Film dell’art. Wielkie lata 

filmu niemego. 4. Pierwsze lata filmu dźwiękowego. 5. Film w czasie II wojny światowej. 6. Neorealizm. 

7. „Nowa fala”. 8. Angielskie kino „młodych gniewnych”. 9. Film polski w perspektywie historycznej. 10. 

Współczesne kino światowe. 

15. 
Społeczno-kulturowe aspekty 

muzyki popularnej 

1. Muzyka popularna jako element kultury, nośnik znaczeń i wartości, wehikuł ideologiczny. 2. Muzyka 

popularna jako fenomen kultury masowej. 3. Wybrane nurty muzyki popularnej II połowy XX wieku:  rock 

and roll, hard rock, rock psychodeliczny, rock progresywny, punk rock, heavy metal, grunge, jazz, disco, 

techno, rap. 4. Rockandrollowa rewolucja. 5. Kultura hip-hopowa. 6. Metodologia badań muzyki 

popularnej. 7. Spektakl muzyczny: koncert jako wydarzenie społeczno-kulturowe. 8. Muzyka analogowa 

a cyfrowa, loudness war. Jakość odtwarzanego dźwięku a odbiór muzyki. II: 1. Muzyka popularna, teksty 

i odbiorcy. 2. Ideologia w tekstach i postawach artystycznych. 3. Muzyka popularna – subkultury – ruchy 

społeczne. 4. Muzyka popularna – bunt – opór – niezależność. 5. Uczestnictwo w kulturze muzycznej a 

konsumpcja muzyki. 6. Teledyski muzyczne jako nośniki znaczeń i wartości. 7. Muzyka popularna jako 

źródło i fundament kształtowania się tożsamości człowieka. Spór o wartości edukacyjne muzyki 

popularnej.  8. Artyści ideologicznie zaangażowani – biogramy twórców i działalności zespołów. 

16. 
Podstawy prawne działalności 

społeczno-kulturowej 

1. Działalność społeczno-kulturowa w Polsce. 2. Placówki kultury i podstawy prawne ich funkcjonowania. 

3. Wymogi formalne prowadzenia działalności animacyjnej. 4. Organizacja imprez masowych w Polsce. 5. 

Ochrona zabytków i dziedzictwa narodowego. 

17. Analiza tekstów kulturowych 

1. Perspektywy analityczne wobec tekstu. 2. Kultura popularna jako tekst kulturowy. 3. Fotografia 

dokumentarna w perspektywie analitycznej. 4. Telewizyjny program informacyjny w perspektywie 

dyskursywnej. 5. Prasa codzienna w perspektywie strukturalistycznej. 6. Serial jako współczesny tekst 

kulturowy. 7. Edukacyjny potencjał filmu – ujęcie hermeneutyczne. 

18. 
Metody i techniki animacji 

społeczno-kulturalnej 

1. Zdefiniowanie dynamiki pojęcia animacji społecznej. 2. Przedstawienie roli animatora działań 

społecznych w świetle różnych paradygmatów – krytyczna analiza celów animacji i kreowanie potrzeb 

społecznych w tym zakresie. 3. Zaznajomienie studentów z wybranymi metodami i technikami animacji 

społecznej wraz z przykładami dobrych praktyk. 4. Projektowanie działań z zakresu animacji społecznej: 

diagnoza potrzeb społecznych, wybór grupy docelowej, ustalenie celów i rezultatów działania, 

opracowanie działań, dobór metod i technik animacji do wybranej grupy odbiorców – realizacja projektu 

– zespołowa ewaluacja działań.  

19. 
Diagnozowanie potrzeb  

społeczno-kulturalnych 

1. Typy badań diagnostycznych i obszary diagnozowanych potrzeb. 2. Wywiad, obserwacja i analiza 

dokumentów jako metody/techniki diagnozy. 3. Przykłady badań diagnostycznych w animacji społeczno-
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kulturowej. 4. Etnografia edukacyjna jako opisowa metoda diagnozowania potrzeb edukacyjnych. 5. 

Badanie w działaniu jako partycypacyjna metoda diagnozowania potrzeb i podejmowania aktywności 

animacyjnej. 5. Projektowanie, przeprowadzenie i ewaluacja badania diagnostycznego. 

20. 
Zarządzanie projektami 

animacyjnymi 

1. Elementarne ujęcie wniosku i projektu animacyjnego. Cykl życia projektu. Projekt a wniosek. 2. Istota 

diagnozy potrzeb, problemów, przyczyn i skutków. 3. Analiza źródeł pierwotnych i wtórnych projektu 

animacyjnego. 4. Konstruowanie celów ogólnych i szczegółowych w projekcie animacyjnym. 5. 

Charakterystyka opisu grup odbiorców projektu animacyjnego. 6. Charakterystyka opisu zadań w 

projekcie animacyjnym. 7. Wskaźniki pomiaru działań projektowych - specyfika opisu rezultatów i 

produktów w projekcie animacyjnym. 8. Diagram Gantta – wykres harmonogramu zadań w projekcie. 9. 

Charakterystyka budżetu w projekcie animacyjnym – szczegółowy opis kategorii wydatków. 10. 

Zarządzanie kadrą w projekcie animacyjnym – kluczowe kompetencje i struktura kadry. 11. Zarządzanie 

potencjałem i zasobami w projekcie animacyjnym. 12. Budowanie partnerstwa projektowego elementem 

skutecznej współpracy lokalnej. 13. Wyzwalanie kreatywności - czynnik rozwoju w procesie animacyjnym. 

14. Analiza projektów animacyjnych – krytyka, rekomendacje, ryzyko, wartość dodana, monitoring i 

ewaluacja. 15. Metody działań animacyjnych - małych grup społecznych (konstruowanie projektów). 16. 

Uwarunkowania trwałości projektów animacyjnych w kontekście działań dla społeczności lokalnej. 17. 

Rodzaje źródeł finansowania działań społecznych. 

21. 
Fotografia w działaniach 

animacyjnych 

1. Historia fotografii: wybrani twórcy i nurty w fotografii. 2. Fotografia w animacji społeczno-kulturowej – 

przykłady projektów. 3. Fotoreportaż jako forma narracji o mikroświatach dorosłych. 4. Fotografia w 

działaniu jako metoda wspierająca aktywność animacyjną. 5. „Żywe obrazy” i „refotografie” – warsztaty 

poświęcone fotografii. 6. Przygotowanie projektu animacyjnego z wykorzystaniem fotografii.   

22. Film w działaniach edukacyjnych 

1. Film jako odbicie problemów społecznych. 2. Sztuka filmowa jako przestrzeń socjalizacyjna i 

edukacyjna. 3. Uczestnictwo w kulturze filmowej jako proces uczenia się. 4. Pedagogiczne strategie 

wykorzystania filmu w działaniach edukacyjnych. 5. Edukacja przez film jako forma edukacji przez sztukę. 

6. Edukacyjny wymiar narracji filmowej. 

23. Animacja społeczności wirtualnych 

1. Społeczności wirtualne oraz ich dynamika. 2. Crowdsourcing. 3. Wykorzystanie edukacyjne blogo- i 

vlogosfery. 4. Typy użytkowników Internetu. 5. Tożsamość wirtualna. 6. Socjotechnika w Internecie. 7. 

Tworzenie i wykorzystanie źródeł open source. 8. Wirtualne społeczności uczące się. 9. Pozycjonowanie 

treści i skuteczność wirtualnych projektów. 

24. Wspieranie rozwoju liderów 

1. Istota przywództwa. 2. Kompetencje lidera społeczności. 3. Etapy i formy rozwoju kompetencji. 4. 

Inspirowanie i motywowanie jako kluczowe kompetencje liderów. 5. Kompetencje w zakresie planowania, 

podejmowania decyzji i organizowania działań. 6. Kompetencje komunikacyjne liderów (aktywne 

słuchania, prowadzenie dyskusji). 7. Coaching i mentoring w rozwoju liderów. 

25. Praktyka pedagogiczna 

1. Zapoznanie się ze strukturą i organizacją pracy w wybranej placówce/firmie (poznanie dokumentacji 

placówki: regulaminy, statut, akty normatywne regulujące pracę w placówce itp.). 2. Zapoznanie się z 

infrastrukturą placówki/firmy, jej lokalizacją. 3. Poznanie specyfiki pracy w wybranej placówce/firmie: 

zakres jej działania, rodzaje zajęć, metody i formy pracy. 4. Zebranie informacji dot. płci, wieku, 

wykształcenia i kompetencji osób pracujących w placówce/firmie. 5. Zebranie informacji dot. 

charakterystyki klientów placówki/firmy (wychowanków, pacjentów, słuchaczy etc.). 6. Omówienie 

podstaw etyki zawodowej w miejscu pracy. 7. Obserwacja działań podejmowanych w placówce oraz 

obserwacja osób tam przebywających (w różnych formach ich aktywności). 8. Rozmowa z osobami 
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pracującymi w danej placówce/firmie na temat trudności i satysfakcji związanych z wykonywaną pracą. 

9. Udział w naradach, spotkaniach, zebraniach oraz innych formach aktywności podejmowanych przez 

pracowników placówki. 10. Samodzielna realizacja zajęć wpisanych w obowiązki praktykanta (w tym 

samodzielna realizacja określonych zadań wskazanych i omówionych przez opiekuna praktyki z ramienia 

instytucji). 11. Nabywanie umiejętności związanych z pracą w danej placówce/firmie poprzez omawianie 

wszystkich wykonywanych czynności przez praktykanta z opiekunem praktyki z ramienia instytucji. 12. 

Ewaluacja praktyki pedagogicznej z opiekunem praktyki z ramienia instytucji oraz opiekunem z ramienia 

Uniwersytetu Wrocławskiego. 

        Specjalność:  Edukacja dorosłych i marketing społeczny 

1 
Podstawy prawne edukacji 

dorosłych 

Treści programowe zostały dostosowane do formy zajęć, na wykładach prezentowane są zagadnienia 

ogólne, które można określić mianem prawoznawstwa (np. system prawa stanowionego czy 

zwyczajowego, język prawny, język prawniczy, norma prawna, stosunek prawny, stosunek pracy etc.), 

propedeutyki z zakresu prawa, potrzebnej do czytania i korzystania z tekstów prawnych. Natomiast na 

ćwiczeniach realizowane są treści szczegółowe, odnoszące się do przepisów zawartych w aktach 

normatywnych, tj. np. Kodeks pracy, Prawo oświatowe. 

Treści obejmują następującą problematykę: podstawowe zasady prawa pracy, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na obowiązek pracodawcy w ułatwianiu pracownikom podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych (zgoda, skierowanie pracownika na kursy, studia, zawarcie z nim umowy, finansowanie 

kształcenia, udzielenie urlopu szkoleniowego, zmniejszenie czasu pracy etc.). Kształcenie ustawiczne, 

akredytacja placówek i ośrodków kształcenia ustawicznego, szkoły publiczne dla osób dorosłych 

(struktura, rekrutacja), certyfikowane kursy zawodowe dla dorosłych. Działalność edukacyjna urzędów 

pracy. 

2 
Formalne i nieformalne obszary 

uczenia się dorosłych 

1. Blog i blogowanie  jako obszar uczenia się ludzi dorosłych. 2. Podróż w ujęciu andragogicznym. 3. 

Edukacyjny potencjał przestrzeni miasta. 4. Teledysk jako obszar uczenia się ludzi dorosłych. 5. Fotografia 

w działaniu” jako metoda pracy z dorosłymi. 

3 Edukacja kulturalna dorosłych 

1. Kształtowanie się pojęcia kultury. Funkcje kultury. Rozumienie kultury w socjologii i antropologii. 2. 

Kultura „wysoka” i „niska”. Kształtowanie się kultury masowej. 3. Audiowizualność kultury współczesnej. 

4. Analiza mediów w poglądach szkoły frankfurckiej. Kultura popularna a strukturalizm i semiologia. Media 

w poglądach postmodernistów kulturowych. Przekaz telewizyjny w teorii interakcjonizmu symbolicznego. 

Ogólna charakterystyka publiczności telewizyjnej. 5. Media jako przestrzeń konstruowania tożsamości. 6. 

Aktywność kulturalna ludzi dorosłych i jej zagrożenia. 7. Kultura popularna jako obszar edukacji 

kulturalnej. 8. Rozumienie edukacji kulturalnej w pedagogice (koncepcja wychowania estetycznego 

dawnego nurtu, klasyczne polskie koncepcje edukacji kulturalnej, ponowoczesne koncepcje edukacji 

kulturalnej). 

4 Wybrane problemy gerontologii 

1. Rozumienie gerontologii – ujęcie interdyscyplinarne. 2. Starzenie się i starość – omówienie 

podstawowych pojęć. Fazy starości. 3. Zadania rozwojowe człowieka starzejącego się i starego w 

kontekście zmieniającego oraz starzejącego się społeczeństwa. 4. Możliwości i ograniczenia rozwoju 

człowieka starego. 5. Przygotowanie do starości – edukacja do starości, profilaktyka gerontologiczna. 6.  

Teorie starzenia się. 7. Style życia osób starszych. 8. Wybrane aspekty życia codziennego osób starych – 

m.in. miłość i seksualność w starości; cielesność seniorów; duchowość osób starszych; aktywność 
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zawodowa seniorów; człowiek stary wobec choroby, cierpienia i śmierci. 9. Starość i starzenie się w 

wymiarze jednostkowym – studium przypadków. 10. Edukacja seniorów – potrzeby edukacyjne osób 

starszych, specyfika uczenia się w starości. 11. Uczenie się międzygeneracyjne.  12. Aktywność 

edukacyjna, społeczna i kulturalna seniorów. 13. Starość i starzenie się w mediach oraz tekstach kultury 

popularnej. 14. Starość i starzenie się  różnych kulturach i społecznościach. 15. Mądrość życiowa osób 

starych. 16. Kategorie geragoga. 

5 Praktyka pedagogiczna 

1. Zapoznanie się ze strukturą i organizacją pracy w wybranej placówce/firmie (poznanie dokumentacji 

placówki: regulaminy, statut, akty normatywne regulujące pracę w placówce itp.). 2. Zapoznanie się z 

infrastrukturą placówki/firmy, jej lokalizacją. 3. Poznanie specyfiki pracy w wybranej placówce/firmie: 

zakres jej działania, rodzaje zajęć, metody i formy pracy. 4. Zebranie informacji dot. płci, wieku, 

wykształcenia i kompetencji osób pracujących w placówce/firmie. 5. Zebranie informacji dot. 

charakterystyki klientów placówki/firmy (wychowanków, pacjentów, słuchaczy etc.). 6. Omówienie 

podstaw etyki zawodowej w miejscu pracy. 7. Obserwacja działań podejmowanych w placówce oraz 

obserwacja osób tam przebywających (w różnych formach ich aktywności). 8. Rozmowa z osobami 

pracującymi w danej placówce/firmie na temat trudności i satysfakcji związanych z wykonywaną pracą. 

9. Udział w naradach, spotkaniach, zebraniach oraz innych formach aktywności podejmowanych przez 

pracowników placówki. 10. Samodzielna realizacja zajęć wpisanych w obowiązki praktykanta (w tym 

samodzielna realizacja określonych zadań wskazanych i omówionych przez opiekuna praktyki z ramienia 

instytucji). 11. Nabywanie umiejętności związanych z pracą w danej placówce/firmie poprzez omawianie 

wszystkich wykonywanych czynności przez praktykanta z opiekunem praktyki z ramienia instytucji. 12. 

Ewaluacja praktyki pedagogicznej z opiekunem praktyki z ramienia instytucji oraz opiekunem z ramienia 

Uniwersytetu Wrocławskiego. 

6 Pedagogika społeczna 

I. Wprowadzenie w problematykę pedagogiki społecznej. Humanistyczny, społeczno-kulturowy i 

aksjologiczny wymiar tej nauki. II. Podstawowe pojęcia i kategorie dyscypliny: środowisko, środowisko 

wychowawcze, siły społeczne, kapitał społeczny, opieka, pomoc, profilaktyka, kompensacja, wsparcie 

społeczne. Współczesne idee, funkcje i zadania pedagogiki społecznej.  III. Pedagogika społeczna a praca 

socjalna/społeczna. Źródła, rodowód i prekursorzy pedagogiki społecznej na świecie i w Polsce. IV. 

Ewolucja form i zakresu pracy socjalnej; jej aktualne wymiary i nowe horyzonty.  V. Polityka społeczna a 

pedagogika społeczna. Rodzaje i źródła wsparcia społecznego; pomoc formalna i nieformalna, trzy sektory 

pomocy społecznej. VI. Modele pracy socjalnej/społecznej. Empowerment; projekt socjalny. VII. 

Środowisko życia człowieka jako obszar działania pedagoga społecznego. Współczesna rodzina jako 

środowisko wychowawcze: typy, funkcje, przemiany, zagrożenia, sposoby wsparcia.  VIII. Środowisko 

lokalne jako mała ojczyzna: struktura, funkcje, przemiany, sposoby aktywizacji.  IX. Grupy rówieśnicze 

młodzieży- specyfika, funkcje, przemiany, sposoby aktywizacji. X. Wybrane problemy społeczne jako 

wyzwania dla pedagogiki społecznej: ubóstwo, bezrobocie, bezdomność, nierówności społeczne, 

marginalizacja, wykluczenie społeczne.  XI. Przyczyny, przejawy, skutki oraz możliwości przeciwdziałania 

negatywnym zjawiskom i kwestiom społecznym.  XII. Wybrane dziedziny aktywności człowieka: 

aktywność społeczna i obywatelska, wolontariat. Organizacje pozarządowe jako obszar pedagogiki 

społecznej.  XIII. Rola pedagoga społecznego w budowaniu kapitału społecznego oraz w tworzeniu 

społeczeństwa obywatelskiego; organizacje pozarządowe i grupy samopomocy.  XIV. Pedagogika 

społeczna i praca socjalna wobec problemów starzenia się i starości. 
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7 Andragogika 

1. Podstawowe pojęcia i teorie edukacji dorosłych: andragogika, edukacja dorosłych, samowychowanie, 

samokształcenie. 2. Podstawowe teorie andragogiczne. 3. Uczenie się w organizacjach. 4. Formy pracy 

edukacyjnej z ludźmi dorosłymi. 5. Projektowanie działań edukacyjnych z osobami dorosłymi w różnych 

obszarach ich aktywności. 

8 
Podstawy teorii organizacji i 

zarządzania 

1. Pojęcie organizacji, typy struktur organizacyjnych. 2. Środowiskowe i kulturowe aspekty zarządzania. 3. 

Istota procesu zarządzania. 4. Składowe procesu zarządzania. 5. Planowanie w organizacji i rodzaje planów. 

6. Style kierowania. 7. Psychologiczne podstawy organizacji i zarządzania pracą. 8. Człowiek dorosły jako 

podmiot procesu zarządzania. 9. Psychologiczne aspekty odejmowania decyzji kierowniczych. 10. Podejścia 

motywacyjne w zarządzaniu. 11. Istota i etapy procesu kontroli. 12. Przełamywanie oporu wobec kontroli. 

13. Podstawy zarządzania strategicznego. 14.  Nowe podejścia do zagadnienia zysku i misji organizacji. 

9 
Edukacja dorosłych w Polsce i na 

świecie 

Treści programowe zostały podzielone w następujący sposób: na wykładach prezentowane są zagadnienia 

ogólne, tj. np. modele szkolnictwa wyższego, natomiast na ćwiczeniach analizowane są szczegółowe 

rozwiązania przyjęte w poszczególnych krajach (na jednych ćwiczeniach omawia się edukację dorosłych 

w wybranym przez studentów kraju, np. w USA). Globalnie, całościowo treści programowe obejmują 

następujące zagadnienia: analiza semantyczna pojęcia edukacja dorosłych/andragogika, formy  

kształcenia osób dorosłych np. kształcenie kompensacyjne, dalsze, ustawiczne, wyższe, zawodowe etc. 

Rozumienie, interpretacja terminu dorosły – podmiot autonomiczny, autoteliczny w kontekście różnych 

rytów, aktów inicjacji (ukończenie obowiązku szkolnego, zawarcie małżeństwa, rozpoczęcie pracy 

zawodowej, wypełnianie ról obywatelskich etc.), jak również pojęcia edukacja (protoedukacja, 

deuteroedukacja, edukacja III stopnia), kształcenie, szkolenie. Ukazanie rozwoju człowiek dorosłego, jego 

uwarunkowań oraz towarzyszących mu kryzysów. Przedstawienie rozwiązań w zakresie edukacji dorosłych 

w ujęciu komparatystycznym. Porównawcza analiza szkolnictwa wyższego oraz zawodowego. 

10 (Mikro)światy ludzi dorosłych 
1. Strategie, metody i techniki (roz)poznawania mikroświatów dorosłych. 2. Projektowanie podejść 

(indywidualnych i grupowych) służących (roz)poznawaniu mikroświatów dorosłych. 3. Mikroświaty 

uczących się dorosłych. 4. Mapa mikroświatów ludzi dorosłych.  

11 
Animacja społeczno-kulturalna z 

metodyką 

1. Zdefiniowanie pojęcia animacji społeczno-kulturalnej. Przedstawienie roli animatora działań 

społecznych w świetle różnych paradygmatów – krytyczna analiza celów animacji i kreowanie potrzeb 

społecznych w tym zakresie. Zaznajomienie studentów z metodyką pracy animatora wraz z przykładami 

dobrych praktyk. Projektowanie działań z zakresu animacji społeczno-kulturalnej: diagnoza potrzeb 

społecznych, wybór grupy docelowej, ustalenie celów i rezultatów działania, opracowanie działań, dobór 

metod i technik animacji do wybranej grupy odbiorców – realizacja projektu – zespołowa ewaluacja 

działań.  

12 Metodyka pracy z grupą 

1. Definicja grupy i specyfika pracy z grupą. 2. Typologie grup. 3. Budowanie zespołu i role zespołowe. 4. 

Specyfika procesu grupowego: dynamika procesu grupowego, struktura grupy, zjawiska zachodzące w 

grupie. 5. Metody pracy z grupą. 6. Planowanie pracy z grupą: diagnoza potrzeb edukacyjnych. 7. 

Trudności w pracy z grupą. Trudni uczestnicy. 8. Etyka w pracy z grupą. 

13 
Aktywizacja społeczności 

lokalnych 

1. Zdefiniowanie dynamiki pojęcia „aktywizacji, aktywizowania”. 2. Przedstawienie roli edukatora 

dorosłych w świetle różnych paradygmatów – krytyczna analiza celów aktywizacji i kreowanie potrzeb 

społecznych w tym zakresie. 3. Zaznajomienie studentów z wybranymi metodami i technikami animacji 

społecznej wraz z przykładami dobrych praktyk. 4. Projektowanie działań z zakresu animacji, aktywizacji: 

diagnoza potrzeb społecznych, wybór grupy docelowej, ustalenie celów i rezultatów działania, 
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opracowanie działań, dobór metod i technik aktywizacji do wybranej grupy odbiorców – realizacja projektu 

– zespołowa ewaluacja działań. 

14 Trening kreatywności 

1. Twórczość i postawa twórcza w cyklu całożyciowym człowieka. 2. Zasady i etapy ułatwiające myślenie 

kreatywne. 3. Strategie dochodzenia do twórczego rozwiązywania problemów. 4. Wybrane metody i 

techniki generowania twórczych pomysłów i rozwiązań. 5. Ćwiczenie umiejętności kreatywnego myślenia 

w różnych sytuacjach edukacyjnych. 

15 Podstawy zarządzania wiedzą 

1. Podstawy nauki o wiedzy. 2. Historyczne początki zarządzania wiedzą. 3. Wiedza jako czynnik 

konkurencyjności. 4. Podstawy teorii społeczeństwa wiedzy i kapitału intelektualnego. Podstawowe 

ogniwa procesu zarządzania wiedzą. 5. Pozycja wiedzy w zasobach organizacji. 6. Funkcjonowanie 

organizacji uczącej się. Strategie w zarządzaniu wiedzą. 

16 Warsztaty autobiograficzne 

1. Podstawowe terminy i pojęcia dotyczące definiowania biografii i autobiografii oraz rozumienia relacji: 

biografia/autobiografia – uczenie się dorosłego- edukacja dorosłych. 2. Edukacyjny potencjał biografii – 

biografia edukacyjna. 3. Biografia i uczenie się – w perspektywie wybranych podejść i teorii uczenia się. 

4. Podstawy dydaktyki biograficznej.  Istota procesu dydaktycznego zajęć biograficznych. 5. Specyfika i 

podstawowe założenia projektowania i realizacji warsztatów autobiograficznych (ze szczególnym 

uwzględnieniem kwestii etycznych). 6. Formy, metody i techniki pracy z biografią i autobiografią. 7. 

Prowadzenie wywiadu narracyjnego. Próba analizy wywiadu auto/biograficznego – refleksja 

auto/biograficzna. 

17 
Podstawy poradnictwa 

andragogicznego 

1. „Poradoznawstwo” versus „poradnictwo” – granice autonomii (ustalenia terminologiczne). Sytuacja 

pogranicza jako sytuacja krytyczna/rozwojowa – doradca i radzący się jako główni aktorzy w poradnictwie. 

2. Poradnictwo jako forma pomocy uporania się osób dorosłych z problemami egzystencjalnymi. 3. 

Poradnictwo wobec zmieniających się wzorów życia. 4. Poradnictwo andragogiczne – przesunięcia 

paradygmatyczne. 5. Trajektoria tożsamości źródłem wiedzy o sobie. 6. Formy pomagania innym ludziom. 

7. Poznanie samego siebie – opowiadanie historii życia – jedną z dróg pomocy. 8. Warsztat doradcy osób 

dorosłych. 9. Autorzy poradników jako doradcy. 10. Poradnictwo dla „wykluczonych” dorosłych: osoby 

starsze, niepełnosprawne, bezdomne, bezrobotne. 

18 Marketing społeczny 

1. Kształtowanie się pojęcia marketingu społecznego i reklamy społecznej. 2. Koncepcja marketingu MIX. 

3. Czynniki wyróżniające marketing społeczny i reklamę społeczną. 4. Funkcje kampanii społecznych. 5. 

Analiza obszarów występowania reklamy społecznej. 6. Rozumienie społecznej odpowiedzialności biznesu 

i partycypacji społecznej. 7. Analiza przykładów kampanii społecznych.  8. Analiza procesu tworzenia i 

realizacji kampanii społecznych. 9. Media jako przestrzeń dla marketingu społecznego i reklamy. 10. 

Zaprezentowanie przykładów technik oraz zasad w konstruowaniu kampanii społecznych. 11. 

Zastosowanie marketingu społecznego i reklamy w edukacji, szczególnie w odniesieniu do osób dorosłych. 

12. Zasady budżetowania kampanii społecznych. 13. Analiza obszarów oddziaływania i potencjalnych 

korzyści kampanii społecznych. 14. Perspektywy rozwoju marketingu społecznego i reklamy w XXI w. 

19 
Techniki wizualne w edukacji 

dorosłych 

1. Wytwarzanie obrazu: wybrane techniki wizualne i trening twórczości wizualnej. 2. Recepcja obrazu: 

analiza materiałów wytworzonych; analiza materiałów zastanych; analiza materiałów wytworzonych – 

autorskich (przygotowanych przez studentów). 3. Zaprezentowanie wykorzystania dowolnych technik 

wizualnych w badaniach (np. badania wizualne w działaniu) i w pracy z dorosłymi (np. wystawa 

fotograficzna).  
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20 
Warsztaty coachingu, tutoringu i 

mentoringu 

1. Specyfika uczenia się dorosłych, rola refleksji w procesie uczenia się dorosłych. 2. Coaching a mentoring, 

doradztwo i terapia. 3. Podstawy psychologii coachingu. 4. Rodzaje coachingu. 5. Kompetencje i zadania 

coacha. 6. Relacja coach – klient. 7. Struktura procesu coachingowego. 8. Określanie potrzeb i celów w 

coachingu. 9. Efektywna komunikacja w coachingu. 10. Refleksyjność i wgląd w coachingu. 11. Rodzaje 

pytań w coachingu. 12. Techniki i narzędzia coachingowe. 13. Identyfikacja i wykorzystanie zasobów 

klienta. 14. Praca z przekonaniami ograniczającymi. 15. Feedback w coachingu. Zadania domowe. 16. 

Coaching oparty na wiedzy. 17. Coaching koaktywny i prowokatywny. 18. Etyka coachingu. 

21 Film w działaniach edukacyjnych  

1. Film jako odbicie problemów społecznych. 2. Sztuka filmowa jako przestrzeń socjalizacyjna i 

edukacyjna. 3.  Uczestnictwo w kulturze filmowej jako proces uczenia się. 4. Pedagogiczne strategie 

wykorzystania filmu w działaniach edukacyjnych. 5. Edukacja przez film jako forma edukacji przez sztukę. 

6. Edukacyjny wymiar narracji filmowej. 

        Specjalność:  Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna 

8. Psychopatologia rozwoju 

1. Wprowadzenie: wyjaśnienie pojęć: psychopatologia rozwoju, zaburzenia zachowania, zaburzenia 

psychiczne, zaburzenia rozwoju, norma (rodzaje norm). 2. Systemy klasyfikacji zaburzeń ICD 10 i DSM 

IV. 3. Dziecko jest osobą – założenia do pracy z dzieckiem i młodzieżą w kontekście zaburzeń. 4. Jakość 

pierwszych więzi społecznych (wzorce przywiązania) a regulacja emocji, kompetencje społeczne i 

poznawcze oraz rozwój osobowości u dzieci i młodzieży. Zaburzenia więzi w ujęciu ICD 10. 5. Czynniki 

ryzyka zaburzeń i czynniki ochronne. 6. Zaburzenia zachowania i zaburzenia emocjonalne u dzieci i 

młodzieży w kontekście uwarunkowań rodzinnych. Wybrane modele związków pomiędzy zaburzeniami w 

zachowaniu, zaburzeniami psychosomatycznymi i zaburzeniami odżywiania (jadłowstręt psychiczny) a 

strukturą rodziny i wzorcami relacji rodzinnych. 7. Wybrane zagadnienia terapii dzieci i młodzieży. Terapia 

indywidualna i systemowa. 8. Potencjalne czynniki zakłócające rozwój (biologiczne, psychospołeczne, 

indywidualny przebieg zmian rozwojowych), różnice pomiędzy nietypowością a psychopatologią rozwoju. 

9. Cykl życia i zadania rodziny. Znaczenie obecności dziecka i zaburzeń jego rozwoju dla funkcjonowania 

systemu rodzinnego. Specyfika kontaktu i znaczenie systemowej pracy z rodziną w terapii i wspomaganiu 

rozwoju dziecka. 10. Najczęstsze zaburzenia rozwoju psychicznego spowodowane chorobą somatyczną. 

11. Niepełnosprawność intelektualna: etiologia, postacie, szczególne potrzeby i sposoby wspierania 

rozwoju i terapii w poszczególnych okresach. 12. Autyzm wczesnodziecięcy - całościowe zaburzenie 

rozwoju. Zespół Aspergera, Retta, Hellera. Klasyfikacja DSM – IV i ICD – 10.  Symptomy, mechanizm 

powstawania zaburzenia, rozwojowy kontekst kształtowania się zaburzenia, kontekst rodzinny. Terapia 

zaburzeń autystycznych. 13. Zaburzenia okresu przedszkolnego i szkolnego: zaburzenia lękowe, zespół 

nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, zaburzenia wydalania, zaburzenia procesu uczenia 

się. 14. Zagrożenia rozwoju w okresie dorastania. Wybrane problemy dojrzewania i dorastania. Kryzys 

adolescencyjny. Rodzina a dojrzewanie i dorastanie. Wybrane zaburzenia związane z okresem 

adolescencji: zaburzenia odżywiania, zaburzenia zachowania (opozycyjno – buntownicze), zaburzenia 

nastroju – depresja i próby samobójcze. 
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9. 

Teoretyczne podstawy pomocy 

psychopedagogicznej i 

poradnictwa 

1. Profesjonalne poradnictwo w kulturze indywidualizmu. 2. Społeczeństwo terapeutyczne. 3. 

Upowszechnianie świadomości ryzyka w społeczeństwie a oczekiwania wobec poradnictwa. 4. Peryferie i 

pogranicza poradnictwa instytucjonalnego – poradnictwo medialne, poradnictwo niekonwencjonalne. 5. 

Budowanie „pracującego przymierza” – etapy rozwoju relacji pomocowej. 6.  Przeciwdziałanie wypaleniu 

zawodowemu w pracy doradcy. 7. Definiowanie wsparcia, pomocy, poradnictwa i doradztwa. 8. Style 

pomagania czterech typów doradców nieprofesjonalnych. 9. Definiowanie problemów klientów. 10. 

Bariery utrudniające zwracanie się o pomoc. 11. „Jak pomagać tym, co stracili nadzieję?” – doradca wobec 

nierozwiązywalnych problemów klienta. 12. Mity i stereotypy na temat poradnictwa i psychoterapii – 

dlaczego ludzie boją się chodzić do poradni? 13. Krytyczna refleksja nad trzema koncepcjami poradnictwa. 

14. Poszukiwanie teorii wyjaśniającej funkcjonowanie poradnictwa na poziomie makro- i 

mikrospołecznym. Etyczne pomaganie a „deformacje osobowości” doradcy. 15. Instytucje poradnictwa 

profesjonalnego w Polsce. 16. Poradoznawstwo a poradnictwo – wyjaśnienie kluczowych pojęć. 17. 

Społeczna instytucja poradnictwa w refleksji historycznej. 18. Kierunki badań nad poradnictwem – 

wprowadzenie. 19. Stawanie się doradcą jako przedmiot refleksji osobistej, zawodowej i naukowej. 

Główne etapy rozwoju badań nad poradnictwem i psychoterapią.  20. Podejście ilościowe i jakościowe w 

badaniach fenomenów społecznych i doświadczeń indywidualnych. 21. Dyskurs pozytywistyczny w 

poradoznawstwie. 22. Dyskurs humanistyczny w poradoznawstwie. 23. Dyskurs krytyczny w 

poradoznawstwie. 24. Dyskurs postmodernistyczny w poradoznawstwie. 25. Badania nad efektami i nad 

procesem poradnictwa i psychoterapii. 

10. 
Teoretyczne podstawy  

terapii pedagogicznej 

1. Diagnoza i terapia psychopedagogiczna- ogólne założenia teoretyczne. 2. Podstawowe zasady pomocy 

psychopedagogicznej. 3. Uwarunkowania procesu diagnostycznego i terapeutycznego. Kontakt 

diagnostyczno- terapeutyczny. 4. Podstawowe wyznaczniki, cechy i techniki budowania kontaktu. 5. 

Różne grupy klientów a rodzaje pomocy psychopedagogicznej. 6. Zdolności i kompetencje wyznaczające 

profesjonalizm diagnosty. Katalog podstawowych reguł i zasad  diagnozy i pomocy psychopedagogicznej. 

7. Podstawowe techniki, metody diagnostyczne i terapeutyczne- kontekst psychopedagogiczny. 8. 

Rozmowa i wywiad, ankieta, kwestionariusz jako podstawowe narzędzie w diagnostyce i pomocy 

psychopedagogicznej. 9. Diagnoza środowiska wychowawczego rodziny- założenia teoretyczne. 10. 

Diagnoza wybranych problemów funkcjonowania rodziny. 11. Teorie i koncepcje zakłóceń i zaburzeń w 

rozwoju. 12. Sytuacja szkolna jako przedmiot pomocy psychopedagogicznej. 13. Osiągnięcia i 

niepowodzenia szkolne. 14. Model psychopedagogiczny diagnozy dysleksji rozwojowej jako podstawy 

prognozy trudności w uczeniu się. 

11. 
Podstawy wiedzy o małżeństwie i 

rodzinie 

1. Rodzina dawna i współczesna. 2. Model rodziny tradycyjnej oraz współczesnej. 3. Bliskie związki 

interpersonalne i miłość. 4. Męskość i kobiecość, współczesna tożsamość płciowa. 5. Miłość – podstawowa 

relacja i fundament wspólnoty małżeńskiej. Trójczynnikowa koncepcja miłości. 6. Psychologiczne i 

społeczne uwarunkowania wyboru współmałżonka. Małżeństwo jako para architektów rodziny. Dojrzałość 

do małżeństwa. Małżeństwo partnerskie. 7. Przeżywanie uczuć w relacjach małżeńskich oraz rodzinnych. 

Czynniki wpływające na rozwój więzi intymnej w małżeństwie, 8. Znaczenie seksualności dla jakości 

związku. 9. Konflikty w małżeństwie. 10. Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego. Rodziny 

monoparentalne, związki nieformalne, dobrowolna bezdzietność, rodziny rekonstruowane. 11. Wolność, 

równość, indywidualizm jako cechy budujące współczesną rodzinę. 12. Rodzina jako środowisko 

wychowawcze. 13. Rola matki i ojca w wychowaniu i rozwoju dziecka. Nowa matka, nowy ojciec – zmiana 

układu sił we współczesnych rodzinach. 
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12. 
Metody pracy w poradnictwie 

indywidualnym 

1. Pomaganie, wspieranie, doradzanie, instruowanie – różnorodne działania pomocowe.  2. Zachowania 

wspomagające w procesie doradczym. 3.  Charakterystyka relacji pomocy. Strategie budowania związku 

doradczego. Etapy procesu udzielania porady i praca w związku doradczym wg Brammera. Model 

kompetentnej pomocy G. Egana. 4. Rozmowa „egzystencjalna” i poradnictwo skoncentrowane na kliencie. 

5. Metody i techniki stosowane w poradnictwie dyrektywnym, liberalnym i dialogowym. 6. Emocje i praca 

z emocjami w relacji pomocowej. Identyfikowanie emocji. Odzwierciedlanie. 7. Znaczenie komunikacji 

niewerbalnej w sytuacji poradniczej.  8. Negocjacje jako sposób dochodzenia do porozumienia. 9. Opór w 

poradnictwie i sposoby jego przełamywania. 

13. Poradoznawstwo 

1. Poradoznawstwo a poradnictwo – wyjaśnienie kluczowych pojęć. 2. Społeczna instytucja poradnictwa 

w refleksji historycznej. 3. Kierunki badań nad poradnictwem – wprowadzenie. 4. Stawanie się doradcą 

jako przedmiot refleksji osobistej, zawodowej i naukowej. 5. Główne etapy rozwoju badań nad 

poradnictwem i psychoterapią.  6. Podejście ilościowe i jakościowe w badaniach fenomenów społecznych 

i doświadczeń indywidualnych. 7. Dyskurs pozytywistyczny w poradoznawstwie. 8. Dyskurs 

humanistyczny w poradoznawstwie. 9. Dyskurs krytyczny w poradoznawstwie. 10. Dyskurs 

postmodernistyczny w poradoznawstwie. 11. Badania nad efektami i nad procesem poradnictwa i 

psychoterapii. 

14. 
Poradnictwo edukacyjno-

zawodowe i doradztwo karier 

1. Doradztwo zawodowe, edukacja kariery, poradnictwo konstruowania kariery – istota i różnice. 2. 

Konteksty społeczno-gospodarcze i kulturowe. Systemy organizacji pracy a zasadnicze kwestie 

poradnictwa. Ewolucja modeli poradnictwa zawodowego – od diagnozowania przeciwwskazań do wyboru 

zawodu do pozytywnego poradnictwa kariery. 3. Teorie wyboru zawodu, uczenia się społecznego, rozwoju 

zawodowego i przystosowania zawodowego (teorie Parsonsa, Roe, Hollanda, Ginzberga, Supera, 

Pelletiera, Gottfredson. Kruboltza i in.). 4. Rodzaje kapitałów związanych z karierą. 5. Kariera zawodowa 

i konstruowanie projektów przyszłości. zmieniające się modele kariery. 6. Programy edukacyjne 

planowania kariery a tzw. „terror projektu”. 7. Life Design – nowa koncepcja na nowe czasy - poradnictwo 

jako pomoc w projektowaniu życia. Poradnictwo narracyjne – M. Savickas, J. Guichard, M.E. Duarte i in. 

8. Tranzycje osobiste i zawodowe – koncepcja N. Schlossberg. 9. Modele działalności doradcy zawodu – 

doradca jako trener, coach, facylitator. 10. Typy osób szukających porad w zakresie porady zawodowej. 

11. Warsztaty biograficzne rozwoju kariery. 12. Poradnictwo zawodowe w programach kształcenia. 

Poradnictwo zawodowe w strukturach resortu pracy. Placówki poradnictwa zawodowego i pośrednictwa 

pracy. 

15. 

Poradnictwo wychowawcze i 

rodzinne 

 

1. Potrzeba i rola poradnictwa rodzinnego w życiu małżeńskim i rodzinnym. 2. Rozwój poradnictwa 

rodzinnego. 3. Typy poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego. 4. Zadania poradnictwa. 5. Doradca rodzinny 

w wybranych koncepcjach teoretycznych i w praktyce społecznej. 6. Kształtowanie umiejętności 

interpersonalnych niezbędnych w pracy doradcy, cechy i postawy doradcy wspierające rozwój 

wspomaganego (klienta). 7. Podstawy terapii małżeństw. Istota systemowej terapii rodzin. 8. Trudności 

młodych ludzi w podejmowaniu decyzji o związku. 9. Praca poradnicza z parą. 10. Małżonkowie w 

konflikcie. 11. Rozwiązywanie trudności wychowawczych. 12. Rozwód w rodzinie i jego konsekwencje. 13. 

Edukacja i poradnictwo w zakresie płci.  14. Pomoc rodzinie w przeżywaniu straty i żałoby.  

16. 
Metody diagnozy i terapii 

pedagogicznej 

1. Metody diagnozy i terapii- ogólne założenia teoretyczne. 2 Uwarunkowania procesu diagnostycznego i 

terapeutycznego. 3. Triada terapeutyczna. 4. Metody diagnozy pedagogicznej. 5. Metody terapii 

pedagogicznej. 6. Zdolności i kompetencje wyznaczające profesjonalizm diagnosty. 7. Katalog 
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podstawowych reguł i zasad diagnozy i terapii pedagogiczne. 8. Praca w zespole diagnostyczno-

terapeutycznym, planowanie i realizacja diagnozy i terapii 

17. 
Metody pracy w poradnictwie 

grupowym 

1. Grupa i zespół. Rodzaje grup. Specyfika pracy z grupą. 2. Proces grupowy i praca na procesie. Fazy 

rozwoju grupy. 3. Różnicowanie w grupie. Role grupowe. Role trenera - doradcy w poszczególnych fazach. 

4. Style uczenia się. Efektywna nauka w grupie. Cykl uczenia się przez doświadczenie D. Kolba. 5. 

Kierowanie grupą a wspieranie grupy – dyrektywne i niedyrektywne style pracy doradcy. 6. Zasady pracy 

grupowej. 7. Formy pracy - grupy pomocowe, grupy wsparcia, szkolenia, warsztaty, treningi. 8. 

Diagnozowanie potrzeb rozwojowych. 9. Wykorzystanie reguł społecznego wpływu na innych w 

poradnictwie (reguła wzajemności, lubienie i sympatia, autorytet, niedostępność, zaangażowanie i 

konsekwencja, społeczny dowód słuszności). 10. Zasady organizacji poradnictwa grupowego. Planowanie, 

przygotowanie i prowadzenie warsztatu. 11. Metody i techniki pracy w poradnictwie grupowym. 12. 

Ewaluacja procesu doradczego w grupie. Ewaluacja szkoleń. 13. Trudni uczestnicy w poradnictwie 

grupowym i sposoby przełamywania oporu.  

18. Poradnictwo wielokulturowe 

1. Zagubienie człowieka we współczesnym świecie i kulturze a wyzwania stojące przed poradnictwem. 2. 

Kultura – definiowanie pojęć. 3. Wpływ kontekstu społeczno-kulturowego na pojawienie się problemów i 

na ich rozwiązanie. 4. Poradnictwo wielokulturowe w kontekście innych rodzajów poradnictwa wrażliwego 

na różnorodność. 5. Grupy „innych” klientów a sposoby pomocy w poradnictwie wielokulturowym. 6. 

Poradnictwo a pochodzenie etniczne i narodowe oraz wyznanie, wiek, orientacja psychoseksualna, stopień 

sprawności fizycznej, pochodzenie społeczne osób radzących się jako czynniki w relacji poradnicze. 7. 

Zjawisko szoku kulturowego. 8. Poradnictwo zaangażowane w przeciwdziałanie dyskryminacji.  9. 

Świadomość kulturowa doradcy. 

19. Etyka  zawodu  doradcy 

1. Pedagog - doradca – tożsamość, zawód i rola społeczna. Kształcenie doradców, status prawny doradcy. 

Kompetencje zawodowe. Rozwój osobisty i zawodowy. Osobowość doradcy (struktura, potrzeby i poczucie 

kontroli) a kategoria odpowiedzialności zawodowej i etycznej. 2. Kwestie deontologiczne i aksjologiczne. 

3. Poradnictwo między przemocą a pomocą. Granice pomocy – kwestia wolności drugiego człowieka. 

Problem władzy w poradnictwie. 4. Dobro doradcy i klienta – naruszanie, manipulacja, wprowadzenie w 

błąd. 5. Udzielanie porady jako Spotkanie. Dialog w poradnictwie. Dialog jako podstawa budowania relacji 

– dialogiczność układów pomocowych. 6. Tajemnica zawodowa – prawo do milczenia. 7. Etyczne problemy 

prowadzenia badań naukowych i stosowania testów – poprawność metodologiczna a poprawność etyczna. 

8. Wypalenie zawodowe doradcy (koszty związane z pomaganiem, sposoby obrony). 9. Doradca wobec 

pluralizmu aksjologicznego w świecie ponowoczesnym. 10. Wymagania etyczne a wymagania rynku 

pracy. Konflikty interesów. 11. Kodeksy etyczne specjalistów od pomagania. 

20. Zarządzanie karierą 

1. Modele i teorie kariery. Kariera zawodowa – sukces w zawodzie a rozwój zawodowy. Kariera jako rozwój 

i nabywanie kompetencji. 2. Orientacje wobec kariery – wartości a cele zawodowe. 3. Zarządzanie karierą 

na różnych etapach życia. 4. Teoria i polityka zatrudnienia. Rekrutacja i derekrutacja pracowników. 

Doradztwo personalne i HR. Procedura rekrutacyjna jako droga do pracy - etapy, strategie, techniki. 

Dokumenty aplikacyjne, portfolio kompetencji i projektów życiowych. Formułowanie rekomendacji i 

referencji. Assesement Center. Outplacement. 5. Kompetencje - etapy i poziomy ich rozwoju. Metody 

wspierania rozwoju kompetencji – coaching, mentoring, szkolenia, poradnictwo, grupy Action Learning. 

6. Strategie zarządzania własna karierą zawodową. 7. Konstruowanie projektów przyszłości. 8.  

Teoretyczne i praktyczne zarządzania karierą z perspektywy organizacji - planowanie ścieżek kariery, 
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integracja z innymi programami zarządzania zasobami pracy w organizacji - formalne programy 

kierowanie karierą pracowników. 9. Kariera w Unii Europejskiej. 10. Zwroty w karierze - tranzycje osobiste 

i zawodowe a integracja życia zawodowego i osobistego. 11. Work – Life Balance / Work – Life Integration. 

21. Logopedia 

1. Wprowadzenie. Problemy terminologiczne i definicyjne. 2. Anatomia i funkcja narządu głosu, fonacji i 

artykulacji. 3. Determinanty rozwoju mowy egzogenne i endogenne. 4. Mózg a mowa. Prawidłowy rozwój 

mowy dziecka. 5. Opóźnienie rozwoju mowy (ORM). 6. Dyslalia. 7. Afazja dzieci i dorosłych. 8. Jąkanie. 

9. Dyzartria. 10. Choroby neurologiczne i genetyczne a mowa, język i komunikacja. 11. Mowa, język i 

komunikacja u osób z zaburzeniami słuchu. 

22. Praktyka pedagogiczna 

1. Praktyki realizowane są na II studiów w placówkach edukacyjnych i doradczych, które umożliwiają 

poznanie specyfiki pracy doradczej oraz doskonalenie kompetencji zawodowych. Podstawowe miejsca 

praktyk to poradnie psychologiczno-pedagogiczne; poradnie małżeńskie i rodzinne; specjalistyczne 

poradnie zawodowe; Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej; Urząd Pracy; Klub Pracy; Biura 

Karier; agencje doradztwa personalnego; Szkolne Ośrodki kariery w szkołach podstawowych i 

ponadpodstawowych; gabinety pedagoga i psychologa szkolnego w szkołach; nauczyciele Wychowania do 

życia w rodzinie w szkołach. 2. - Studenci poznają cele i zadania poradni i placówek pomocy, podstawowe 

przepisy regulujące ich pracę, tok postępowania z klientem (dziećmi, młodzieżą, dorosłymi), podstawowe 

metody i narzędzia pracy wykorzystywane przez doradców oraz sposób prowadzenia dokumentacji. 3. 

Praktyka ma zarówno charakter hospitacyjny, asystencki oraz zadaniowy - studenci poznają specyfikę 

pracy różnych instytucji, prowadzą obserwacje uczestniczące i towarzyszą w procesie udzielania porady, 

terapii psychopedagogicznej, w pracy logopedy, doradcy rodzinnego, doradcy zawodu i doradcy 

personalnego, jak również biorą udział we wszystkich działaniach podejmowanych przez pracowników 

danej placówki – samodzielnie przeprowadzają wywiady z dziećmi, rodzicami i nauczycielami, osobami 

bezrobotnymi, wykonują elementy badań psychopedagogicznych, przeprowadzają diagnozę 

pedagogiczną, prowadza zajęcia w zakresie terapii pedagogicznej, poradnictwa zawodowego, rodzinnego 

i wychowawczego. 

        Specjalność:  Pedagogika opiekuńcza z terapią 

8. Diagnostyka opiekuńcza 

Pojęcie, rodzaje i typy diagnoz w pedagogice opiekuńczo-wychowawczej. Dobór metod i narzędzi 

diagnostycznych do sygnalizowanej trudności, sytuacji:  diagnoza środowiska rówieśniczego (klasa, grupa 

rówieśnicza), diagnoza sytuacji rodzinnej (struktura rodziny, skrypty rodzinne, działające w rodzinie 

mechanizmy), diagnoza pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Diagnoza szczegółowa wybranych 

obszarów: FAS, ADHD, FAE, RAD, PTSD, podejrzenie depresji, podejrzenie lęków społecznych, lęków 

uogólnionych, diagnoza dziecka z rodziny alkoholowej, po przemocy, z chorobą sierocą. Kontakt 

diagnostyczny – wyznaczniki, cechy i techniki budowania kontaktu. Zaburzenia w kontakcie 

diagnostycznym – opór, jego przejawy, źródła, techniki radzenia sobie z oporem. Wybrane narzędzia 

diagnostyczne: obserwacja, rozmowa, wywiad, analiza dokumentów i w worów dziecka, projekcyjne 

metody diagnostyczne (rysunek rodziny, rysunek: człowiek, dom, drzewo, test niedokończonych zdań, 

niedokończonej opowieści), test postaw rodzicielskich, kwestionariusz stosunków między rodzicami a 

dziećmi, inwentarz postaw „w moim domu”, testy osiągnięć szkolnych, diagnoza sytuacji społecznej w 

przedszkolu i szkole, diagnoza dysleksji, karta mierzenia postępu uspołecznienia się dziecka. 

Predyspozycje i kompetencje diagnosty, odpowiedzialność moralna i prawna (etyczne aspekty diagnozy). 
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9. Pedagogika opiekuńcza 

Pedagogika opiekuńcza jako dyscyplina naukowa (pojęcie, przedmiot, zakres, funkcje).Teoretyczne 

podstawy pedagogiki opiekuńczej: różnorodność interpretacji pojęcia „opieka”; zakresy i kategorie opieki; 

struktura procesu opieki; funkcje opieki i zasady stosowane w praktyce opiekuńczej. Prekursorzy i 

przedstawiciele pedagogiki opiekuńczej (m.in. J.Korczak, K.Jeżewski, J.Cz.Babicki, K.Lisiecki, 

A.Kamiński). Placówka socjalizacyjna jako środowisko wychowawcze - funkcje i zadania placówki, 

organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej. Placówka interwencyjna – jej organizacja, funkcje i 

zadania. Pojęcie kryzysu i jego rodzaje. Miejsce placówki interwencyjnej w systemie opieki nad dzieckiem.  

Placówki wsparcia dziennego i ich rola we wspomaganiu dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Charakterystyka 

działalności świetlic: socjoterapeutycznej, psychoterapeutycznej, środowiskowej. Funkcjonowanie dziecka 

w sytuacji rozwodu rodziców. Problemy rodzin monoparentalnych i rekonstruowanych. Sytuacja dziecka 

w rodzinie adopcyjnej i zastępczej. Toksyczni rodzice – skutki wzrastania w rodzinie z problemem 

alkoholowym; przemoc wobec dziecka w rodzinie. Współczesne kierunki zmian w teorii i praktyce opieki: 

założenia i praktyka reintegracji rodziny, aktualne tendencje w opiece instytucjonalnej, alternatywy opieki 

instytucjonalnej. Wybrane przykłady systemów opieki w zjednoczonej Europie. 

10. 
Profilaktyka zagrożeń rozwoju 

dzieci i młodzieży 

Pojęcie i wymiary rozwoju człowieka. Wybrane koncepcje rozwoju psychospołecznego, emocjonalnego, 

moralnego, intelektualnego. Koncepcje Pozytywnego Rozwoju Młodzieży – czynniki sprzyjające i 

zagrażające rozwojowi. Zjawisko resilience i koncepcje wyjaśniające ten fenomen. Salutogeneza. Wzrost 

potraumatyczny. Profilaktyka, promocja zdrowia, edukacja zdrowotna – relacje między nimi. Poziomy, 

strategie profilaktyki. Cechy skutecznego programu. Ewaluacja profilaktyki. Teorie etiologiczne, teorie 

wywoływania zmiany, diagnoza zapotrzebowania jako podstawa programowania profilaktyki. Biologiczne, 

psychologiczne, społeczne i kulturowe wątki w etiologii zachowań ryzykownych i zaburzeń w zachowaniu. 

Teoria Zachowań Ryzykownych, Teoria Potrójnego Wpływu, Teoria Prototyp-Skłonności, Teoria 

Społecznego Uczenia się, Model Rozwoju Społecznego i in. Wybrane problemy profilaktyczne: 

zapobieganie przemocy w szkole i placówkach opiekuńczych i korekcyjnych, zapobieganie stresowi i 

bezradności intelektualnej w szkole, zapobieganie uzależnieniom substancjalnym i niesubstancjalnym. 

Etyczne i prawne aspekty profilaktyki. 

11. 
Podstawy diagnostyki 

psychologicznej 

Znaczenie pojęcia „diagnoza psychologiczna”. Podstawy teoretyczne diagnozy psychologicznej. Modele 

diagnozy psychologicznej. Podstawy klinicznej diagnozy psychologicznej. Psychologiczna diagnoza 

kliniczna – etapy postępowania diagnostycznego. Jak można wykorzystać wyniki badań psychologicznych. 

Problemy etyczne związane z psychologiczną diagnozą dziecka. Wybrane testy projekcyjne 

wykorzystywane w diagnozie dzieci i młodzieży. Podstawy teoretyczne metod projekcyjnych. Co to jest 

test projekcyjny? Co to jest projekcja – rodzaje projekcji. Test Rysunku Rodziny – próba diagnozy 

percepcji swojego miejsca w rodzinie, osób najbliższych i relacji, jakie pomiędzy nimi zachodzą.( Analiza 

rysunków badanych dzieci i młodzieży). Test Dwóch Domków – konstrukcja testu, sposób 

przeprowadzania badania. Test Niedokończonych Zdań Rottera. Analiza jakościowa odpowiedzi. Wywiad 

– jak, po co i z kim rozmawiać? Osadzenie teoretyczne wywiadu. Wywiad w kontekście diagnozy dziecka. 

Obserwacja - obserwacja swobodna i jej wykorzystanie w psychologicznej diagnozie klinicznej. Genogram 

rodzinny – wielopokoleniowa mapa rodziny. Podstawy teoretyczne, zasady konstruowania genogramu. 

Zasady interpretacji genogramu. Wzorce zjawisk rodzinnych transmitowanych pokoleniowo. Cele 

wykorzystania genogramu rodzinnego w kontekście diagnozy dziecka. Analiza przykładowych 

genogramów. 
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12. Warsztaty socjoterapii 

Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Diagnoza wybranych problemów, 

którymi zajmuje się socjoterapia: problemy wynikające z dysfunkcjonalności rodziny (np. DDA, przemoc 

fizyczna), problemy wynikające z dysfunkcjonalności grupy społecznej (np. wykluczenie). Planowanie 

programu socjoterapeutycznego dla wybranego problemu, w wybranej grupie dzieci lub młodzieży. 

Zagadnienia zasad i sposobu prowadzenia fragmentu warsztatu socjoterapeutycznego. 

13. Interwencja socjalna 

Interwencja w sytuacji kryzysu a interwencja socjalna. Polskie i europejskie przepisy ochrony praw 

socjalnych obywatela i rodziny. Procedury uzyskiwania ochrony socjalnej dla rodzin, zadania rządowe i 

samorządowe. Współczesne zagrożenia dyskryminacja z ubóstwa i eliminacja socjalna grup z życia 

społecznego. Procedury interwencji w rodzinie zagrożonej ubóstwem. 

14. 
Metodyka pracy opiekuńczo-

wychowawczej 

Podstawy prawne funkcjonowania poszczególnych placówek (ustawowe, statutowe), Placówki opiekuńczo 

– wychowawcze – klasyfikacja strukturalna, przeznaczenie, Metody i zasady  pracy opiekuńczo – 

wychowawczej, Różnorodność warsztatów pracy wychowawcy (planowanie, konspekt, projekt), Specyfika 

wychowanków w poszczególnych placówkach (postawy), Zaspokajanie potrzeb wychowanków w 

placówkach. Tradycyjne metody, zasady i formy pracy opiekuńczo - wychowawczej. (Trzy metody pracy 

społeczno – wychowawczej, Zasady pracy opiekuńczo – wychowawczej, Metody, zasady i formy pracy 

stosowane w placówkach, Praca z dzieckiem i rodziną zagrożoną ), Niekonwencjonalne metody, zasady i 

formy pracy opiekuńczo – wychowawczej (Trening interpersonalny, Trening asertywności), Warsztat pracy 

wychowawcy. (Sylwetka opiekuna – wychowawcy, Dokumentacja, Planowanie pracy, Konspekt, 

scenariusz, projekt zajęć), Praca opiekuńczo - wychowawcza w szkole. (Typy opiekuńczego 

funkcjonowania szkół. Opiekuńcze funkcje szkoły, Zasady i metody pracy opiekuńczej szkoły, Pedagog 

szkolny, Świetlica szkolna), Praca opiekuńczo – wychowawcza w środowisku. (Internat, bursa, Placówki 

środowiskowe: Ognisko wychowawcze, świetlica środowiskowa), Rodzinne formy opieki nad dzieckiem. 

(Rodzina adopcyjna, Rodzina zastępcza, Rodzinny dom dziecka, Wioski dziecięce, Rodziny 

zaprzyjaźnione), Zakładowe formy opieki zastępczej. (Pogotowie opiekuńcze – placówka interwencyjna, 

Dom dziecka – placówka socjalizacyjna), Praca z młodzieżą trudną. (Subkultury - typologia, przyczyny 

powstawania, Sekty w Polsce, Problemy uzależnień w placówkach: alkoholizm, narkomania, Praca 

kuratora). 

15. 
Psychopatologia rozwoju dzieci i 

młodzieży 

Wykład: Wprowadzenie: wyjaśnienie pojęć: psychopatologia rozwoju, zaburzenia zachowania, zaburzenia 

psychiczne, zaburzenia rozwoju, norma (rodzaje norm).Systemy klasyfikacji zaburzeń ICD 10 i DSM IV. 

Dziecko jest osobą – założenia do pracy z dzieckiem i młodzieżą w kontekście zaburzeń. Jakość pierwszych 

więzi społecznych (wzorce przywiązania) a  regulacja emocji, kompetencje społeczne i poznawcze oraz 

rozwój osobowości u dzieci i młodzieży. Zaburzenia więzi w ujęciu ICD 10. Czynniki ryzyka zaburzeń i 

czynniki ochronne. Zaburzenia zachowania i zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży w kontekście 

uwarunkowań rodzinnych. Wybrane modele związków pomiędzy zaburzeniami w zachowaniu, zaburzeniami 

psychosomatycznymi i zaburzeniami odżywiania (jadłowstręt psychiczny) a strukturą rodziny i wzorcami 

relacji rodzinnych. Wybrane zagadnienia terapii dzieci i młodzieży. Terapia indywidualna i systemowa. 

Ćwiczenia: Potencjalne czynniki zakłócające rozwój (biologiczne, psychospołeczne, indywidualny przebieg 

zmian rozwojowych), różnice pomiędzy nietypowością a psychopatologią rozwoju. Cykl życia i zadania 

rodziny. Znaczenie obecności dziecka i zaburzeń jego rozwoju dla funkcjonowania systemu rodzinnego. 

Specyfika kontaktu i znaczenie systemowej pracy z rodziną w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka. 

Najczęstsze zaburzenia rozwoju psychicznego spowodowane chorobą somatyczną. Niepełnosprawność 

intelektualna: etiologia, postacie, szczególne potrzeby i sposoby wspierania rozwoju i terapii w 
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poszczególnych okresach. Autyzm wczesnodziecięcy - całościowe zaburzenie rozwoju. Zespół Aspergera, 

Retta, Hellera. Klasyfikacja DSM – IV i ICD – 10.  Symptomy, mechanizm powstawania zaburzenia, 

rozwojowy kontekst kształtowania się zaburzenia, kontekst rodzinny. Terapia zaburzeń autystycznych. 

Zaburzenia okresu przedszkolnego i szkolnego: zaburzenia lękowe, zespół nadpobudliwości psychoruchowej 

z deficytem uwagi, zaburzenia wydalania, zaburzenia procesu uczenia się. Zagrożenia rozwoju w okresie 

dorastania. Wybrane problemy dojrzewania i dorastania. Kryzys adolescencyjny. Rodzina a dojrzewanie i 

dorastanie. Wybrane zaburzenia związane z okresem adolescencji: zaburzenia odżywiania, zaburzenia 

zachowania (opozycyjno – buntownicze), zaburzenia nastroju – depresja i próby samobójcze. 

16. 
Metody terapii dziecka z 

zaburzeniami rozwoju 

Wspomaganie rozwoju psychicznego a terapia zaburzeń rozwoju. Terapia dysfunkcji poznawczych i 

zachowań niedostosowanych. Podstawowe założenia terapii dzieci: integracja, podmiotowość, jakość 

życia. Modele terapii i proces dochodzenia do zmian korzystnych. Etapy pracy terapeutycznej i metody 

pracy: Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Metoda Polisensorycznej Stylmulacji wg Pór Roku 

J.Kielina, Metoda Dobrego Startu M.Bogdanowicz, Metoda Malowania Dziesięcioma Palcami R.Show. 

Zabawa w terapii. Techniki relaksacyjne. Stosowana analiza zachowania (ABA; Applied Behavior Analysis). 

Radzenie sobie z emocjami. Współpraca z rodzicami w przebiegu terapii dziecka. Konstruowanie 

ramowych indywidualnych programów terapii w oparciu o analizę przypadków. Efekty pracy 

terapeutycznej. 

17. Dzieci ulicy i streetworking 

Pedagogika miasta, jako teoretyczny obszar rozważań o działaniach edukacyjnych na ulicy. Program 

pedagogiki miasta; modele miejskiego uczenia się. Gettoizacja w przestrzeni miejskiej; marginalizacja i 

wykluczenie społeczne; dzieci ulicy – diagnoza zjawiska. Siła i opór w przestrzeni miejskiej (wykluczone 

dyskursy, rasa, niepełnosprawność, płeć i tekst miasta). Zastosowania praktyczne: streetworking i 

śródmiejskie pedagogie; streetworking na świecie i w Polsce. Metodyka pracy streetworkera. Opracowanie 

projektów edukacyjnych do pracy wychowawczej z wykorzystaniem streetwokingu. 

18. Podstawy przedsiębiorczości 

1. Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami z zakresu przedsiębiorczości. 2. Rozpoznanie rynku 

edukacyjnego (sektor publiczny, pozarządowy i prywatny). 3. Analiza SMART przedsięwzięcia 

edukacyjnego. 4. Zapoznanie się z zasadami edutainmentu. 5. Metodyka przygotowania programu 

edukacyjnego/szkoleniowego z wykorzystaniem innowacji edutainmentu). 6. Definiowanie potrzeb 

szkoleniowych. 7. Metody pozyskiwanie potencjalnych odbiorców. 8. Przygotowanie szkolenia od strony 

technicznej. 9. Przygotowanie szkolenia od strony merytorycznej. 10. Zgrywalizowanie szkolenia. 11. 

Sposoby ewaluacji szkolenia. 

19. 

Wspomaganie rozwoju małego 

dziecka w rodzinie i opiece 

zastępczej 

Pojęcia stosowane w pedagogice małego dziecka (wspomaganie, wspieranie, stymulowanie rozwoju, 

wczesna interwencja). Wpływ czynników pre- , peri-  i postnatalnych na przebieg rozwoju dziecka. Rozwój 

i determinanty przywiązania. Cele i zasady wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Środowiskowe 

czynniki wpływające na rozwój i zachowanie. Metody stosowane przez pedagoga w diagnozowaniu małego 

dziecka. Sposoby wspomagania rozwoju: zabawy fundamentalne, sytuacyjne uczenie się, uczenie się 

przez pośrednictwo (MLE; Mediated Learning Experience), czas podłogowy (Floortime według 

S.Greenspana), integracja sensoryczna. Charakterystyka dzieci poniżej trzeciego roku życia 

przebywających w instytucjach opiekuńczych. Podstawowe założenia opieki nad małym dzieckiem w 

instytucjach opieki zastępczej. Przykładowe programy interwencji wczesnodziecięcej. 

20. 
Higiena pracy pedagoga-

terapeuty 

Biologiczny i psychologiczny wymiar stresu. Teorie stresu i stresu zawodowego. Teorie wypalenia 

zawodowego. Czynniki sprzyjające wypalaniu się w pracy pedagoga-terapeuty w świetle różnych ujęć 
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teoretycznych stresu, przystosowania zawodowego, wypalenia. Czynniki i mechanizmy chroniące przed 

stresem lub/i kompensujące wpływ stresu na funkcjonowanie jednostki – zjawisko resilience a wypalenie. 

Technik relaksacyjne – trening uważności, trening autogenny, relaksacja progresywna, medytacja, 

ćwiczenia oddechowe, bio-feedback. Antystresowe aspekty kultury fizycznej i sportu. Programowanie 

treningu sportowo-rekreacyjnego. Wprowadzenie w metody ćwiczenia kompetencji społecznych i 

zawodowych (podstawy teoretyczne, demonstracja wybranych technik). Specyfika pracy pedagoga-

terapeuty. Start zawodowy w pracy pedagoga-terapeuty – utrudnienia w przyswojeniu roli zawodowej. 

21. Warsztat pracy z rodziną 

Praca z rodziną tradycyjną: Budowanie granic rodzic-dziecko; Poznawanie uczuć; Stosowanie kar; 

Stosowanie pochwał; Problemy i konflikty; Kształtowanie samodzielności dziecka. Praca z rodziną 

adopcyjną/zastępczą: Badanie motywacji rodziców;  Budowanie relacji rodzic-dziecko; Poznawanie historii 

dziecka; Budowanie poczucia bezpieczeństwa dziecka. Budowanie poczucia własnej wartości dziecka; 

Korekta niepożądanych form zachowań dziecka; Wspieranie procesu usamodzielniania dziecka.  

Praca z rodziną dysfunkcyjną. 

22. Neurodydaktyka 

Teoria nauczania oparta na funkcjonowaniu mózgu i jego struktury (brain-based learning). Kluczowe 

odkrycia neuronauki. Uczenie się jako proces poznawczy i behawioralny; uczenie się zachowań. 

Powtórzenie wiadomości z zakresu budowy i funkcjonowania układu nerwowego człowieka oraz 

integracyjnej działalności mózgu. Przewaga czynnościowa mózgu  - lateralizacja i jej związek z uczeniem 

się matematyki i geografii. Koncepcja inteligencji wg Davida Wechslera – od czego zależą zachowania 

inteligentne. Inteligencje Wielorakie wg Howarda Gardnera. Badanie inteligencji – współpraca psychologa 

i pedagoga. Profil umysłowości a uczenie się i nauczanie. Kluczowe zasady neurodydaktyki – 

wykorzystanie  przy opracowywaniu form i struktury zajęć, np. lekcje wychowawcze. Budowanie zestawu 

ćwiczeń pobudzających ciekawość uczniów i ich zaangażowanie twórcze, a nie odtwórcze. 

23. 
Planowanie i zarządzanie 

projektami pedagogicznymi 

Pogłębione informacje na temat projektów; programy Unii Europejskiej, programy ministerialne. Project 

cycle management; kolejne elementy realizacji projektu: analiza potrzeb, definiowanie celów (SMART), 

analiza SWOT, tworzenie harmonogramu, pisanie wniosków, zarządzanie zasobami, opracowanie strategii 

finansowania, fundraising, poszukiwanie organizacji partnerskich, faza realizacji projektu, ewaluacja i 

rozliczenie projektu. Ewaluacja w projekcie, podstawowe techniki ewaluacyjne, rola feedbacku. 

Rozliczenie finansowe i merytoryczne. Opracowanie projektu edukacyjnego lub społecznego. 

24. Praktyki pedagogiczne 

Praktyka realizowana jest w semestrach III, IV (6 ECTS) 90 godzin dydaktycznych:  

semestr III: 45 godzin dydaktycznych realizowanych w: 25 godzin w szkołach (pedagog szkolny,  świetlica 

szkolna), placówkach wsparcia dziennego (ognisko wychowawcze, świetlica środowiskowa, centra rozwoju 

i aktywności dzieci i młodzieży, kluby młodzieżowe, środowiskowe domy samopomocy, organizacje 

pozarządowe w obszarze pracy środowiskowej, placówki pomocy społecznej, poradnie psychologiczno–

pedagogiczne, zespoły zawodowych kuratorów sądowych rodzinnych, kuratorskie ośrodki pracy z 

młodzieżą) lub placówkach opieki częściowej (bursy, internaty), 20 godzin w placówkach opieki całkowitej 

(socjalizacyjnych, interwencyjnych, wielofunkcyjnych (w tym: placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 

domach samotnej matki z dzieckiem, rodzinnych domach dziecka, rodzinach zastępczych, pogotowiach 

rodzinnych, ośrodkach wsparcia dla rodzin, dzieci i młodzieży, pogotowiach opiekuńczych, domach 

pomocy społecznej oraz kolonie, zimowiska, obozy); w semestr IV: 45 godzin dydaktycznych 

realizowanych w wybranej przez studenta placówce (zbieżnej z problematyką pracy dyplomowej lub 

rozszerzającej kompetencje z wybranego zakresu działań opiekuńczych)  
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Praktyki realizowane są w formie: a) praktyki hospitacyjnej mającej na celu zapoznanie praktykantów z 

różnorodnymi placówkami związanymi z kierunkiem studiów (sem. III), b) praktyki asystenckiej, w 

ramach której praktykant uczestniczy bezpośrednio w działaniach podejmowanych przez pracowników 

placówki/instytucji, prowadząc obserwacje uczestniczące oraz uczestnicząc w przygotowaniu zajęć, 

dokumentacji i innych obowiązkach związanych ze specyfiką instytucji/placówki (sem. III), c) praktyki 

zadaniowej, polegająca na samodzielnej pracy praktykanta, przygotowaniu oraz realizacji własnych 

projektów w wybranej placówce/instytucji (sem. IV).  

Przebieg praktyki oraz informacje związane z realizacją założonych zadań rejestrowane są przez 

studentów w dzienniku praktyk, z uwzględnieniem:  

a) opisu placówki/instytucji z uwzględnieniem jej specyfiki, przeznaczenia i struktury, 

b) opisu podstawowych zadań pracowników, 

c) opisu metod, form oraz narzędzi pracy stosowanych w placówce/instytucji, 

d) opisu udostępnionej w ramach praktyki dokumentacji placówki/instytucji, 

e) opisu przeprowadzonych obserwacji, 

f) dodatkowych informacji uzyskane od pracowników placówki/instytucji, 

g) subiektywnych uwag praktykanta, dotyczących podejmowanych w czasie praktyk działań z 

uwzględnieniem możliwości i ograniczeń. 

Dodatkowo praktykant: 

dokonuje diagnozy i opisu indywidualnego przypadku, 

opisuje konspekty zajęć lub innych form aktywności prowadzonych samodzielnie, współprzygotowanych 

oraz sprawozdania z zajęć hospitowanych,  

opisuje realizację szkoleń, warsztatów lub innych form pracy zgodnych z profilem placówki/instytucji, 

zarówno prowadzonych samodzielnie, współprzygotowanych oraz hospitowanych. 

        Specjalność:  Poradnictwo zawodowe i coaching kariery 

8. 
Teoretyczne podstawy pomocy 

psychopedagogicznej i 

poradnictwa 

1. Profesjonalne poradnictwo w kulturze indywidualizmu. Społeczeństwo terapeutyczne. 2. 

Upowszechnianie świadomości ryzyka w społeczeństwie a oczekiwania wobec poradnictwa. 3. Peryferie i 

pogranicza poradnictwa instytucjonalnego – poradnictwo medialne, poradnictwo niekonwencjonalne. 4. 

Budowanie „pracującego przymierza” – etapy rozwoju relacji pomocowej. 5. Przeciwdziałanie wypaleniu 

zawodowemu w pracy doradcy. 6. Definiowanie wsparcia, pomocy, poradnictwa i doradztwa. 7. Style 

pomagania czterech typów doradców nieprofesjonalnych. 8. Definiowanie problemów klientów. 8. Bariery 

utrudniające zwracanie się o pomoc. „Jak pomagać tym, co stracili nadzieję?” – doradca wobec 

nierozwiązywalnych problemów klienta. 9. Mity i stereotypy na temat poradnictwa i psychoterapii – 

dlaczego ludzie boją się chodzić do poradni? 10. Krytyczna refleksja nad trzema koncepcjami poradnictwa. 

11. Poszukiwanie teorii wyjaśniającej funkcjonowanie poradnictwa na poziomie makro- i 

mikrospołecznym. 12. Etyczne pomaganie a „deformacje osobowości” doradcy. 13. Instytucje 

poradnictwa profesjonalnego w Polsce. 14. Poradoznawstwo a poradnictwo – wyjaśnienie kluczowych 

pojęć. 15. Społeczna instytucja poradnictwa w refleksji historycznej. 16. Kierunki badań nad 

poradnictwem – wprowadzenie. 17. Stawanie się doradcą jako przedmiot refleksji osobistej, zawodowej i 

naukowej. 18. Główne etapy rozwoju badań nad poradnictwem i psychoterapią.  19.Podejście ilościowe i 

jakościowe w badaniach fenomenów społecznych i doświadczeń indywidualnych. 20. Dyskurs 

pozytywistyczny w poradoznawstwie. 21. Dyskurs humanistyczny w poradoznawstwie. 22. Dyskurs 
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krytyczny w poradoznawstwie. 23. Dyskurs postmodernistyczny w poradoznawstwie. 24. Badania nad 

efektami i nad procesem poradnictwa i psychoterapii. 

9. 
Poradnictwo edukacyjno-

zawodowe i doradztwo karier 

1. Doradztwo zawodowe, edukacja kariery, poradnictwo konstruowania kariery – istota i różnice. 2 Konteksty 

społeczno-gospodarcze i kulturowe. Systemy organizacji pracy a zasadnicze kwestie poradnictwa. Ewolucja 

modeli poradnictwa zawodowego – od diagnozowania przeciwwskazań do wyboru zawodu do pozytywnego 

poradnictwa kariery. 3. Teorie wyboru zawodu, uczenia się społecznego, rozwoju zawodowego i 

przystosowania zawodowego (teorie Parsonsa, Roe, Hollanda, Ginzberga, Supera, Pelletiera, Gottfredson, 

Kruboltza i in.). 4. Rodzaje kapitałów związanych z karierą. 5. Kariera zawodowa i konstruowanie projektów 

przyszłości. zmieniające się modele kariery. 6. Programy edukacyjne planowania kariery a tzw. „terror 

projektu”. 7. Life Design – nowa koncepcja na nowe czasy - poradnictwo jako pomoc w projektowaniu życia. 

Poradnictwo narracyjne – M. Savickas, J. Guichard, M.E. Duarte i in. -   tranzycje osobiste i zawodowe – 

koncepcja N. Schlossberg. 8. Modele działalności doradcy zawodu – doradca jako trener, coach, facylitator. 

9. Typy osób szukających porad w zakresie porady zawodowej. Warsztaty biograficzne rozwoju kariery. 10. 

Poradnictwo zawodowe w programach kształcenia. Poradnictwo zawodowe w strukturach resortu pracy. 

Placówki poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. 

10. Andragogika 

1. Podstawowe pojęcia i teorie edukacji dorosłych: andragogika, edukacja dorosłych. 2. samowychowanie, 

samokształcenie, edukacja formalna, pozaformalna i nieformalna, podstawowe teorie andragogiczne. 3. 

Organizacja i formy pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi. 4. Uczenie się biograficzne (P.Alheit). 5. 

Uczenie się sytuacyjne (J.Lave); transforamtywne J.Mazirowa, koncepcja sił pola, K.Lewin, H.L.Miller - w 

praktyce – analiza i opis przypadków – uczenie się poprzez badania w działaniu. 6. Uczenie się w 

organizacjach. 7. Teoria uczenia się poprzez praktykę P.Jarvisa. 

11. Podstawy prawa pracy 

Treści programowe obejmują zarówno zagadnienia ogólne, które można określić mianem prawoznawstwa 

(np. język prawny, prawniczy, norma prawna, stosunek prawny, stosunek pracy etc.), aby przygotować 

studentów do samodzielnej analizy źródeł prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jak również wyposażyć 

ich w profesjonalne umiejętności niezbędne w pracy zawodowej (np. w działach HR, prowadzeniu szkoleń 

etc.). Oprócz treści ogólnych, propedeutycznych na ćwiczeniach uwzględniane są treści szczegółowe, 

odnoszące się tylko do norm prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zawartych przede wszystkim w 

Kodeksie pracy. Obejmują one następującą problematykę: 1. podstawowe zasady prawa pracy (ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na równe traktowanie w zatrudnieniu oraz obowiązek pracodawcy w 

ułatwianiu pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych), 2. stosunek pracy, 3. obowiązki i prawa 

podmiotów stosunku pracy – pracodawcy oraz pracownika, 4. czas pracy, urlopy pracownicze 

(wypoczynkowe, szkoleniowe, bezpłatne, rodzicielskie), 5. zatrudnianie młodocianych pracowników celem 

przygotowania ich do zawodu. 

12. Podstawy coachingu 

1. Specyfika uczenia się dorosłych, rola refleksji w procesie uczenia się dorosłych. 2. Coaching a 

mentoring, doradztwo i terapia. 3. Podstawy psychologii coachingu. 4. Rodzaje coachingu. 5. Kompetencje 

i zadania coacha. 6. Relacja coach – klient. 7. Struktura procesu coachingowego. 8. Określanie potrzeb i 

celów w coachingu. 9. Efektywna komunikacja w coachingu. 10. Refleksyjność i wgląd w coachingu. 11. 

Rodzaje pytań w coachingu. 12. Techniki i narzędzia coachingowe. 13. Identyfikacja i wykorzystanie 

zasobów klienta. 14. Praca z przekonaniami ograniczającymi.15. Feedback w coachingu. 16. Zadania 

domowe. 17. Coaching oparty na wiedzy. 18. Coaching koaktywny i prowokatywny. 19. Etyka coachingu. 
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13. 
Kompetencje  doradcy 

wielokulturowego 

1. Kultura dominująca i grupy mniejszościowe we współczesnym polskim społeczeństwie. 2. Świadomość 

kulturowa doradcy. 3. Nabywanie kompetencji kulturowych przez doradców. 4. Komunikacja 

międzykulturowa i język w relacji poradniczej. 5. Rodzaje poradnictwa wielokulturowego – kompetentne 

udzielanie pomocy kobietom, przedstawicielom mniejszości etnicznych i rasowych, osobom starszym i 

osobom LGBT. 6. Rozumienie różnic kulturowych – teoria Geerta Hofstede. 7. Wybrane metody w pracy 

doradcy wielokulturowego 

14. 
Podstawy teorii organizacji i 

zarządzania   

1. Pojęcie organizacji, typy struktur organizacyjnych. 2. Środowiskowe i kulturowe aspekty zarządzania. 

3. Istota procesu zarządzania. Składowe procesu zarządzania. 4. Planowanie w organizacji i rodzaje 

planów. 5. Style kierowania. 6. Psychologiczne podstawy organizacji i zarządzania pracą. 7. Człowiek 

dorosły jako podmiot procesu zarządzania. 8. Psychologiczne aspekty odejmowania decyzji kierowniczych. 

9. Podejścia motywacyjne w zarządzaniu. 10. Istota i etapy procesu kontroli. Przełamywanie oporu wobec 

kontroli. 11. Podstawy zarządzania strategicznego. 12. Nowe podejścia do zagadnienia zysku i misji 

organizacji. 

15. Emisja głosu 

1. Głos jako narzędzie pracy nauczyciela. 2. Akustyczne podstawy powstawania głosu ludzkiego. 3. 

Budowa i działanie narządu głosu. 4. Teorie powstawania głosu. Rodzaje głosu ludzkiego. Patologia głosu. 

5. Praca nad techniką mowy. Wystąpienia publiczne. 6. Praca z tekstem. 7. Higiena głosu. Zasady emisji 

głosu. 8. Samoocena własnego głosu. 9. Praktyczne metody pracy nad głosem (ćwiczenia fonacyjne, 

oddechowe, rezonansowe, artykulacyjne i emisyjne). 

16. 
Doradztwo personalne i 

zarządzanie karierą 

1. Zdefiniowanie i rozróżnienie pojęć: zarządzanie zasobami ludzkimi, doradztwo personalne, doradca 

personalny, doradca zawodowy, coach. 2. Wprowadzenie w problematykę doradztwa personalnego – role, 

zadania, kompetencje oraz możliwe miejsca pracy doradcy personalnego. 3. Struktura i funkcje działu 

personalnego w firmie. 4. Współpraca działu HR z agencjami doradztwa personalnego - outsourcing zadań     

personalnych. 5. Charakterystyka rynku usług doradztwa personalnego oraz firm doradztwa     

personalnego działających w Polsce. 6. Procedury personalne - rola i znaczenie. 7. Analiza pracy i 

planowanie personelu; opis stanowiska pracy i jego wykorzystanie. 8. Podstawowe teorie motywacji – 

motywowanie pracowników. 9. Ocena pracownicza – cele, istota, rodzaje. 10. Outplacement. 11. Modele 

i teorie kariery. Współczesne koncepcje rozwoju kariery. 12. Zarządzanie karierą na różnych etapach 

życia. 13. Strategie zarządzania własną karierą zawodową. Konstruowanie projektów przyszłości. 14. 

Teoretyczne i praktyczne zarządzania karierą z perspektywy organizacji – planowanie ścieżek kariery, 

integracja z innymi programami zarządzania zasobami pracy w organizacji - formalne programy 

kierowania karierą pracowników. 15. Zwroty w karierze - tranzycje osobiste i zawodowe a integracja życia 

zawodowego i osobistego. 16. Work – Life Balance / Work – Life Integration. 

17. Zarządzanie zmianą 

1. Zmiany i innowacje – teorie zmiany a innowatyka pedagogiczna. 2. Zarządzanie zmianą w organizacji. 

3. Przyczyny zmian. Rodzaje zmian. 4. Zmiana jako efekt i jako proces (sens rzeczowy i czynnościowy). 

5. Zmiana struktury i zmiana zasobów ludzkich. 6. Procesy zmiany – rozmrożenie, zmiana, zamrożenie. 

7. Analiza pola sił K.Levina. 8. Opór wobec zmian – przyczyny i przezwyciężanie oporu. 9. Postawy wobec 

zmiany – innowatorzy, pionierzy, maruderzy, opór. 10. Rola liderów zmian – wizjonerskie przywództwo. 

11. Informacja, wyjaśnianie i przekonywanie – czynniki powodzenia zmian. 12. Procedury / modele 

zarządzania zmianą - od diagnozy otoczenia zewnętrznego po ocenę  wewnętrznego potencjału – 

wykorzystanie analizy SWOT. 13. Planowanie, kreowanie kultury promującej zmianę. 14. Destabilizacja, 

okresy przejściowe i tranzycje. 15. Analiza strategiczna M.Croziera - tor przeszkód z podwójną pętla 
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przekształceń. 16. Coaching i poradnictwo jako pomoc w zarządzaniu zmianami w życiu jednostek. 17. 

Narzędzia pozytywnej transformacji. 18. Gotowość do zmian – warsztat. 

18. Techniki rekrutacji 

1. Zdefiniowanie i rozróżnienie pojęć: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie kadrami, rekrutacja, 

selekcja, wprowadzenie do pracy. 2. Wprowadzenie w problematykę rekrutacji i selekcji personelu - role, 

zadania, kompetencje oraz możliwe miejsca pracy specjalisty ds. rekrutacji (publiczne służby 

zatrudnienia, agencje doradztwa personalnego, działy ZZL i in.) 4. Schemat przebiegu procesów 

rekrutacyjno – selekcyjnych. 5. Diagnoza potrzeb personalnych. 6. Analiza pracy i planowanie personelu. 

Opis stanowiska pracy i profilu kandydata (z uwzględnieniem profilu kompetencyjnego). 7. Pozyskiwanie 

pracowników: rekrutacja, selekcja, adaptacja. 8. Metody i strategie rekrutacji personelu. 9. Strategie 

selekcyjne i kryteria selekcyjne. 10. Techniki selekcji: analiza aplikacji, wywiady telefoniczne, rozmowa 

kwalifikacyjna, testy, Assessment Center, weryfikacja na podstawie referencji. 11. Niestandardowe 

metody rekrutacji i selekcji personelu. 12. Wiarygodność, rzetelność, cel i koszty zastosowania 

poszczególnych technik rekrutacji i selekcji. 13. Podejmowanie decyzji personalnych. 

19. 
Metody diagnozy i wspierania 

rozwoju zawodowego 

1. Pojęcie, koncepcje oraz przedmiotowe i podmiotowe uwarunkowania rozwoju zawodowego. Teorie 

rozwoju zawodowego. 2. Diagnoza: definicja, rodzaje, funkcje diagnozy. 3. Działania diagnostyczne w 

doradztwie karier: metody tradycyjne, oparte na diagnozie uzdolnień i preferencji vs metody współczesne, 

związane z mikroteoriami rozwoju osobowości. 4. Działania diagnostyczne skierowane do różnych grup 

odbiorców - dobór właściwych metod, planowanie i realizacja efektywnego procesu diagnostycznego. 5. 

Wybrane metody diagnozy zasobów zawodowych jednostki (dotyczące takich obszarów jak: 

zainteresowania zawodowe, wartości i potrzeby, zdolności przedsiębiorcze, kompetencje społeczne itp.). 

6. Udzielanie informacji zwrotnej o wynikach badania diagnostycznego w doradztwie    zawodowym. 7. 

Wspieranie rozwoju zawodowego poprzez pogłębianie samoświadomości, budowanie    pozytywnego 

obrazu własnej osoby, poszerzanie kompetencji społecznych i emocjonalnych, stymulację działań 

twórczych oraz kształtowanie umiejętności współdziałania. 8. Problem ewaluacji działań doradcy 

zawodowego. 9. Modele, metody i kryteria oceny jakości doradztwa zawodowego. 

20. 

Metody prowadzenia 

indywidualnej rozmowy 

doradczej i coachingowej 

1. Bazowe i zaawansowane umiejętności doradcze i coachingowe. Postawa doradcy/coacha. Podobieństwa 

i różnice. 2. Rozmowa doradcza a rozmowy coachingowa – punkty styczne i rozbieżności. 3. Poziomy i 

rodzaje słuchania. 4. Podstawowe instrumenty konwersatoryjne – pytania otwarte i zamknięte, mocne 

pytania, aktywne słuchanie, parafraza, odzwierciedlanie, klaryfikacja. 5. Praca z emocjami. Rodzaje 

emocji. Karty emocji. 6. Etapy pracy w relacji doradczej i coachingowej. Znaczenie zawarcia kontraktu. 

7. Modele rozmów doradczych: Model kompetentnej pomocy G.Egana – możliwości wykorzystania w 

poradnictwie i coachingu. Rozmowa „egzystencjalna” skupiona na „ja” klienta. TSR - podejście 

skoncentrowane na rozwiązaniach – pytanie o cud i skalowanie. 8. Podejście biograficzne i narracyjne. 

Inwentarz systemu działań. Wywiad konstruowania kariery (M.Savickas). Dialogi konstruowania życia Life 

Design (J.Guichard). 9. Rozmowa dotycząca tranzycji (N.Schlossberg). 10. Modele rozmów 

coachingowych (GROW, SCORE, Co-Active Coaching). Prowadzenie rozmowy coachingowej – wyznaczanie 

celów, wskaźniki, zamykanie, wyznaczanie zadań. Znaczenie wglądu. 11. Praca z oporem. 12. Wybrane 

techniki i narzędzia coachingowe. 

21. 
Rynek pracy, informacja 

zawodowa i eurodoradztwo 

1. Rynek pracy i rynek edukacyjny w wymiarze lokalnym, krajowym i europejskim - podstawowe pojęcia, 

kluczowe elementy. 2. Globalizacja i integracja ekonomiczna a rynki pracy. 3. Proces przejścia ze szkoły 

na rynek pracy. Oczekiwania pracodawców a kompetencje absolwentów uczelni wyższych. 4. Poradnictwo 
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zawodowe w systemie edukacji i instytucjach rynku pracy. 5. Elastyczność rynku pracy – czynniki i 

konsekwencje. 6. Prognozy dotyczące głównych dróg rozwoju rynku pracy i ich znaczenie w pracy    

doradcy personalnego/zawodowego. 7. Nowe problemy i zadania poradnictwa, wynikające z migracji. 8.  

Eurodoradztwo, poradnictwo transnacjonalne, culturally sensitive vocational counseling i poradnictwo 

międzykulturowe. 9. Euroguidance – program integracji i mobilności doradców zawodowych na poziomie   

krajowym, regionalnym i europejskim. 10. Oczekiwania i postawy transmigrantów wobec pomocy 

doradczej. 11. Niezbędne kompetencje europejskiego doradcy kariery. 12. Planowanie i dokumentowanie 

elementów kapitału kariery w wymiarze krajowym i europejskim. 13. Źródła i rodzaje informacji 

zawodowych. 14. Zarządzanie informacją zawodową - gromadzenie, selekcja, klasyfikowanie i   

przetwarzanie informacji zawodowych. 15. Diagnozowanie zapotrzebowania na różne rodzaje informacji 

(edukacyjnych, o zawodach, o rynku pracy). 16. Klasyfikacje zawodów i specjalności. 17. Znaczenie 

informacji w poradnictwie kariery. 

22. Zarządzanie wiedzą   

1. Podstawy nauki o wiedzy. 2. Historyczne początki zarządzania wiedzą. 3.Wiedza jako czynnik 

konkurencyjności. 4. Podstawy teorii społeczeństwa wiedzy i kapitału intelektualnego. 5. Podstawowe 

ogniwa procesu zarządzania wiedzą. 6. Pozycja wiedzy w zasobach organizacji. 7. Funkcjonowanie 

organizacji uczącej się. Strategie w zarządzaniu wiedzą. 

23. Seminarium poradoznawcze 

1. Jawny i ukryty program poradnictwa. 2. Kultura terapeutyczna – nowy wzór kulturowy w społeczeństwach 

Zachodu. 3. Poczucie rosnącego zagrożenia w społeczeństwie ryzyka – upowszechnianie wybranych 

sposobów wspierania czy moda na określone problemy. 4. Analiza problematyki emocji i pracy emocjonalnej 

w naukach społecznych. 5. Emocje i praca emocjonalna w poradnictwie i coachingu (kobiety a mężczyźni 

podczas procesu pomagania). 6. Emocje i praca emocjonalna w poradnictwie i coachingu (emocje specjalisty 

wynikające z pomocy profesjonalnej). 7. Emocje w sferze publicznej – psychologizacja i edukacjonalizacja 

problemów społecznych – analiza przypadku własnej praktyki i/lub działalności wolontaryjnej). 

24. 
Podstawy pracy doradczej i 

coachingowej z grupą 

1. Grupa – istota. Rodzaje grup. Specyfika pracy z grupą. Proces grupowy i praca na procesie. Facylitacja 

i próżniactwo społeczne. 2. Fazy rozwoju grupy. Różnicowanie w grupie. Role grupowe. 3. Role 

trenera/coacha - doradcy w poszczególnych fazach. Typy trenerów. 4. Kierowanie grupą a wspieranie 

grupy – dyrektywne i niedyrektywne style pracy doradcy. 5. Zasady profesjonalnej pracy grupowej. 

Budowanie zaufania w grupie. Zasady organizacji poradnictwa grupowego. 6. Wspieranie zespołów i grup 

w dokonywaniu zmian, realizacji celów, doskonaleniu kompetencji. 7. Grupy uczenia się - Action learning. 

Coaching zespołowy. 8. Wykorzystanie reguł społecznego wpływu na innych w poradnictwie (reguła 

wzajemności, lubienie i sympatia, autorytet, niedostępność, zaangażowanie i konsekwencja, społeczny 

dowód słuszności). 

25. 
Warsztat kompetencji 

trenerskich 

1.  1. Uczenie się w grupie - szkolenia, warsztaty, treningi, coaching zespołowy – podobieństwa i różnice. 2. 

Diagnozowanie potrzeb rozwojowych i szkoleniowych. 3. Rodzaje szkoleń – otwarte i zamknięte. 4. Cykl 

szkoleniowy. Zasady organizacji pracy szkoleniowej, poradnictwa grupowego i team coachingu. 5. 

Planowanie, przygotowanie i prowadzenie warsztatu. 6. projektowanie szkolenia zgodnie z modelem 

uczenia się przez doświadczenie D. Kolba. 7. Metody i techniki pracy: miniwykład, dyskusja i jej rodzaje, 

ćwiczenia egzystencjalne, gry symulacyjne, odgrywanie ról, tworzenie profesjonalnej prezentacji, znaczenie 

filmu w szkoleniu, ice-breakery, energizery. 8. Poziomy ewaluacji procesu szkoleniowego. 9. Trudni 

uczestnicy w poradnictwie grupowym i team coachingu oraz sposoby przełamywania oporu.  
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26. 
Dostępność w poradnictwie 

i coachingu 

1. Zróżnicowanie jako podstawa relacji doradczych i coachingowych. 2. Zasady społecznej inkluzji i 

projektowania uniwersalnego w praktyce doradcy i coacha. Inkluzyjne doradztwo i coaching – specyfika 

wyzwań. 3. Sytuacja psychologiczna klientów ze zróżnicowanymi i szczególnymi potrzebami (klienci z 

doświadczeniem migracyjnym, z niepełnosprawnościami, osoby starsze, z doświadczeniem choroby 

przewlekłej, o wysokiej wrażliwości emocjonalnej, osoby bezrobotne, in.); 4. Wykluczenie społeczne, 

dyskryminacja, marginalizacja a praca, zatrudnienie i bezrobocie – ustalenia terminologiczne. Ustawa o 

zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; 5. Dostępność informacyjno-

komunikacyjna, cyfrowa i architektoniczna w procesach poradnictwa i coachingu dla osób ze szczególnymi 

potrzebami – kontekst teoretyczny i jego praktyczne implikacje. 6. Elastyczność rozwiązań projektowania, 

organizowania i realizowania dostępnych procesów poradnictwa i coachingu. 7. Dostępny warsztat pracy 

doradcy i coacha – przykłady narzędzi dostępnych dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz możliwości 

adaptacji wybranych narzędzi doradczych do pracy z klientami ze szczególnymi potrzebami. 8. 

Komunikowanie się jako podstawowy proces psychologiczny w procesach dostępnych. Podstawowe 

umiejętności prowadzenia rozmowy doradczej i udzielania wsparcia. Indywidualizacji procesów 

pomocowych. 9. Programy aktywizacji zawodowej i społecznej uwzględniające zasady społecznej inkluzji. 

 

27. 
Metodyka doradztwa 

zawodowego 

1. Praktyczne aplikacje najnowszych koncepcji doradztwa zawodowego i poradnictwa kariery. 2. Modele 

edukacji kariery na świecie – dobre praktyki. 3. Podstawy prawne i zasady tworzenia wewnątrzszkolnego 

systemu doradztwa, prowadzenia doradztwa zawodowego, miejsce orientacji i poradnictwa w programach 

kształcenia oraz treści programowe. 4. Metodyka pracy z różnymi grupami klientów – nowoczesne metody 

i techniki pracy dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych. 5. Metodyka tworzenia indywidualnych planów 

działania; portfolio kompetencji, kwalifikacji, doświadczeń. 6. Metodyka pracy z kobietami powracającymi 

na rynek pracy po okresach przerw związanych z wychowaniem dzieci. Kompetencje rodzinne. 7. Wybrane 

narzędzia pracy doradcy. 8. Multimedia i wykorzystanie platform edukacyjnych. 

28. Etyka zawodowa 

1. 1. Pedagog jako doradca i coach – tożsamość, zawód i rola społeczna. Profesja, pasja czy powołanie? 2. 

Kształcenie doradców, status prawny doradcy. Droga zdobywania kwalifikacji w coachingu. Kompetencje 

zawodowe. Rozwój osobisty i zawodowy. 3. Wymiar deontologiczny i aksjologiczny. 4. Osobowość 

doradcy/coacha (struktura, potrzeby i poczucie kontroli) a kategoria odpowiedzialności zawodowej i 

etycznej. Odpowiedzialność formalna i substytucyjna. 5. Poradnictwo między przemocą a pomocą. Granice 

pomocy – kwestia wolności drugiego człowieka. Problem władzy w poradnictwie. 6. Dobro doradcy i klienta 

– naruszanie, manipulacja, wprowadzenie w błąd. Dla czyjego dobra działa poradnictwo? 7. Udzielanie 

porady jako Spotkanie. Dialog w poradnictwie. Dialog jako podstawa budowania relacji – dialogiczność 

układów pomocowych. 8. Tajemnica zawodowa – prawo do milczenia.  9. Prawda w pracy zawodowej 

doradcy/coacha. 10. Etyczne problemy prowadzenia badań naukowych i stosowania testów – poprawność 

metodologiczna a poprawność etyczna. 11. Wypalenie zawodowe doradcy (koszty związane z pomaganiem, 

sposoby obrony). 12. Doradca wobec pluralizmu aksjologicznego w świecie ponowoczesnym. 13. 

Wymagania etyczne a wymagania rynku pracy. Konflikty interesów. 14. Kodeksy etyczne pedagogów/ 

doradców/ coachów. 

29. Praktyka pedagogiczna 

1. 1. Praktyka realizowana na II roku studiów magisterskich ma na celu zapoznanie się studentów z pracą 

instytucji edukacyjnych, doradczych, szkoleniowych, podejmujących działania w zakresie planowania i 

zarządzania karierą na różnych etapach życia oraz doskonalenie umiejętności doradcy, trenera, coacha. 2. 
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Praktyki są realizowane w placówkach oświatowych (poradnia psychologiczno-pedagogiczna, Szkolny 

Ośrodek Kariery, Centrum Kształcenia Praktycznego, w szkołach przy pedagogu lub doradcy zawodowym), 

instytucjach rynku pracy (Urząd Pracy, Centrum Informacji Zawodowej i Planowania Kariery, Mobilne Centra 

Informacji Zawodowej, Akademickie Biura Karier, instytucje szkoleniowe) lub w prywatnych firmach 

szkoleniowych, doradczych, agencjach doradztwa personalnego, w działach HR oraz w doradczych 

placówkach pozarządowych. 3. Praktyka ma zarówno charakter hospitacyjny, asystencki oraz zadaniowy - 

studenci poznają specyfikę pracy różnych instytucji, tok postępowania z klientami indywidualnymi oraz z 

grupami klientów, prowadzą obserwacje uczestniczące i towarzyszą w procesie pomocowym i 

szkoleniowym, jak również biorą udział we wszystkich działaniach podejmowanych przez pedagogów, 

doradców zawodu, doradców personalnych, trenerów, coachów. Wykorzystują podstawowe metody i 

narzędzia pracy doradcy oraz samodzielnie przygotowują i realizują własne projekty edukacyjne i 

rozwojowe w wybranej placówce/instytucji. 

        Specjalność:  Resocjalizacja 

8. 
Teorie przyczyn i skutków 

przestępczości 

1. Klasyfikacja koncepcji kryminologicznych. 2. Pozytywne i negatywne skutki przestępczości i dewiacji. 

Skutki ekonomiczne i dezorganizacyjne. Strach przed przestępczością, wiktymizacja. Wybrane 

zagadnienia wiktymologiczne (typy ofiar, pojęcie prowokacji, ofiara a system wymiaru sprawiedliwości). 

Ciemna liczba przestępstw i dewiacji. 3. Kontrowersje wokół czynników biologicznych wyjaśniających 

zachowania przestępcze i dewiacyjne (teorie antropologiczne, genetyczne, płeć, wiek a przestępstwo, 

biochemiczne wyznaczniki przestępczości i dewiacji). 4. Strukturalne uwarunkowania patologii społecznej 

i dewiacji. Funkcjonowanie społeczeństwa a dewiacja. Koncepcja R.Mertona. Dewianci „nadnormalni”. 5. 

Teorie psychoanalityczne. Założenia psychoanalizy dotyczące kryminogenezy jednostkowej. Przyczyny 

popełnienia przestępstw wg psychoanalityków. Psychoanalityczne klasyfikacje przestępców – wskazania 

wychowawczo-terapeutyczne. Teorie: Freuda, Aleksandra i Stauba, Andersen, Friedlander, Healy, Pinatel, 

Adler. Wstyd i przemoc wg Jamesa Gilligana. 6. Teorie integracyjne. Człowiek jako całość. Współistnienie 

zależności wyznaczających zachowanie człowieka. Teoria czynnika genetycznego i dynamicznego 

przestępstwa, teoria reaktywnych i autonomicznych zachowań przestępczych. Koncepcja napięcia Roberta 

Agnew. 7. Kontrola społeczna. System kontroli społecznej. Sankcje i ich rodzaje. Kontrola społeczna 

pierwotna i wtórna. Patologia kontroli społecznej. Teorie kontroli społecznej wyjaśniające 

powstrzymywanie się człowieka od zachowań przestępczych (E. Durkheim, Reiss, Nye, Hirschi). 8. 

Kulturowe uwarunkowania patologii społecznej. Szkoła ekologii społecznej. Teoria zróżnicowanych 

związków. Teoria konfliktu kultur. 9. Teorie podkultur - Cohena, Millera, Clowarda i Ohlina. Teoria 

neutralizacji Sykesa i Matzy. 10. Teorie reakcji społecznej. Podstawowe założenia symbolicznego 

interakcjonizmu. Kitsuse i Cicourel. Erikson. Becker i jego „outsiders”. Rodzaje dewiacji i typy naznaczeń. 

Spirala dewiacyjna. Dewiacja a porządek społeczny. Przyczyny stygmatyzacji. Mechanizmy naznaczania. 

9. 
Profilaktyka niedostosowania 

społecznego 

1. Pojęcie niedostosowania społecznego, zaburzenia w zachowaniu, syndromu zachowań problemowych, 

profilaktyki. 2. Teorie zachowań problemowych. 3. Wczesne objawy niedostosowania społecznego. 4. 

Poziomy i strategie profilaktyki. 5. Cechy dobrego programu profilaktycznego. 6. Konstruowanie 

programów i projektów profilaktycznych. 7. Profilaktyka w pracy pedagoga szkolnego i kuratora 

sądowego. 7. Przykłady dobrej praktyki w zakresie profilaktyki przemocy, uzależnień, niepowodzeń 

szkolnych, przestępczości. 8. Patologia działania instytucji i rodziny jako źródło niedostosowania. 9. 
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Readaptacja społeczna wychowanków instytucji resocjalizacyjnych. 10. Możliwości zapobiegania 

powrotności do przestępstwa. 

10. Pedagogika specjalna 

1. Pedagogika specjalna jako nauka. Podstawowe pojęcia. 2. Teoretyczne podstawy pedagogiki specjalnej. 

3. Przedmiot i zakres pedagogiki specjalnej. 4. Relacje pedagogiki specjalnej z innymi dyscyplinami 

naukowymi i pedagogiką. 5. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej. 6. Opieka nad osobami z 

niepełnosprawnością od starożytności do współczesności. 7. Idee humanistyczne w koncepcjach 

pedagogiki specjalnej. 8. Skala i dynamika niepełnosprawności. 9. Postawy społeczne wobec osób z 

niepełnosprawnością. 9. Wspólne i swoiste problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami 

(niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, niepełnosprawnych intelektualnie, 

przewlekle chorych, osób z autyzmem). 10. Podstawy rehabilitacji osób z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności. 11. Idea integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem. 12. Kreatywność 

osób niepełnosprawnych w różnych przejawach ludzkiej aktywności. 13. Wybrane zagadnienia z 

pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki niedostosowania społecznego – sprzężenia niedostosowania 

społecznego i niepełnosprawności. 14. Diagnoza i wczesna interwencja, wspomaganie rozwoju, 

wyrównywanie szans edukacyjnych z osób niepełnosprawnością. 15. Współczesne rozwiązania 

organizacyjne stosowane w opiece specjalnej, kształceniu osób z niepełnosprawnością. 16. Normalizacja 

warunków życia osób z niepełnosprawnością. 17. Analiza porównawcza i typologia systemów kształcenia 

specjalnego w Polsce na tle systemów w innych państwach oraz wybranych problemów, dotyczących 

efektywności wyrównywania szans edukacyjnych. 

11. Prawne podstawy resocjalizacji 

1. Specyfika języka prawnego i prawniczego. 2. Źródła prawa. 3. Podmioty i przedmioty prawne, treść 

przepisów prawnych. 4. Przestępstwo i jego podziały. 5. Kara i jej funkcje. 6. Zasady wykonywania kar w 

prawie polskim. 7. Okoliczności uchylające odpowiedzialność karną. 8. Środki probacyjne i zapobiegawcze. 

9. Znamiona wybranych przestępstw prawa karnego. 10. Pojęcie i struktura procesu karnego. 11. 

Podmioty procesu karnego. 12. Postępowanie dowodowe. 13. Sytuacja prawna nieletniego. 14. 

Wychowanie w trzeźwości i zapobieganie narkomanii. 15. Dozór kuratora. 16. Postępowanie wykonawcze. 

17. Postępowanie egzekucyjne. 

12. Pedagogika resocjalizacyjna 

1. Pedagogika resocjalizacyjna w systemie nauk o wychowaniu:  Przedmiot i zakres pedagogiki 

resocjalizacyjnej. Interdyscyplinarny charakter wiedzy o profilaktyce społecznej i resocjalizacji. 

Pedagogika resocjalizacyjna w obszarze pedagogiki specjalnej. 2. Proces wykolejenia społecznego: Pojęcie 

zaburzenia w zachowaniu. Zaburzenia w zachowaniu, jako problem wychowania. Uściślenie kryteriów 

nieprzystosowania i wykolejenia społecznego. Typologia procesów wykolejenia społecznego (Cz.Czapów, 

C.E.Sulivan i M.Q.Grant). Czynniki i geneza wykolejenia społecznego. Stadia wykolejenia społecznego.  3. 

Zasady w pedagogice resocjalizacyjnej: Pojęcie reguł pedagogicznych, zasad oraz norm. Zasady w 

pedagogice specjalnej(wg J.Doroszewskiej). Zasady w pedagogice resocjalizacyjnej (Cz.Czapów, 

O.Lipkowski). 4. Resocjalizacja w aspekcie historycznym: Historia instytucji koncepcji oraz resocjalizacji 

w Europie i USA (system celkowy, system progresywny, system rodzinny, system republik i wiosek 

dziecięcych). Historia instytucji oraz rozwój koncepcji resocjalizacji w Polsce. 5. Przemoc jako przedmiot 

analizy i oddziaływań pedagogiki resocjalizacyjnej. 6. Systemy i modele oddziaływań resocjalizacyjnych: 

Charakterystyka głównych systemów, modeli i sposobów oddziaływań resocjalizacyjnych. Rodzaje 

systemów resocjalizacyjnych w warunkach zakładowych (charakterystyka systemu dyscyplinarno – 

izolacyjnego, progresywnego, socjopedagogicznego, indywidualnego, homogenicznego i 

komplementarnego). Określenie zadań i charakterystyka funkcjonowania placówek dla nieletnich. 
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Resocjalizacja w warunkach wolnościowych (środowiskowych). 7. Efektywność oddziaływań 

resocjalizacyjnych: Określenie miar efektywności. Czynniki warunkujące skuteczność w resocjalizacji. 8. 

Czołowi przedstawiciele polskiej myśli pedagogiki resocjalizacyjnej. 

13. Pedagogika penitencjarna 

1. Przedmiot zainteresowań pedagogiki penitencjarnej. 2. Organizacja współczesnego systemu 

więziennictwa w Polsce (typy zakładów karnych, systemy odbywania kary pozbawienia wolności ze 

szczególnym uwzględnieniem pedagogicznych walorów systemu programowej resocjalizacji; 

charakterystyka populacji więźniów, prawa i obowiązki więźniów). 3. Psychospołeczne konsekwencje 

izolacji więziennej zjawisko derywacji potrzeb, przeciążenie i utrudnienia, zakład karny jako instytucji 

konfliktogenne – uwarunkowania – konsekwencje. 4. Zjawisko podkultury więziennej w kontekście barier 

resocjalizacji penitencjarnej. Teorie podkultury więziennej (teoria importacji, deprywacji potrzeb). Podział 

i charakterystyka nieformalnych grup w zakładzie karnym. 5. Funkcjonariusze więzienni, ze szczególnym 

uwzględnieniem specyfiki pracy kadry psychologiczno – pedagogicznej. „Osobowość” wychowawcy 

penitencjarnego. 6. Wychowanie resocjalizujące a penitencjarystyka (metodyka oddziaływania 

resocjalizującego w świetle kodeksu karnego wykonawczego; metody i środki oddziaływania na więźniów). 

7. Kategorie klasyfikacyjne i zróżnicowanie osobowościowe skazanych, jako wyznaczniki celów i 

programów resocjalizacji. 8.  Specyfika resocjalizacji penitencjarnej więźniów młodocianych. 9. 

Uwarunkowania skuteczności oddziaływań psychokorekcyjnych na terenie zakładu karnego na przykładzie 

programu Prison Smart. 10. Oddziaływanie resocjalizacyjne wobec alkoholików. Program AA w warunkach 

izolacji więziennej. 11. Wybrane zagadnienia pomocy postpenitencjarnej w Polsce i na świecie. 

14. 

Resocjalizacja w środowisku 

otwartym i readaptacja 

społeczna 

1. Teoretyczne podstawy pracy resocjalizacyjnej w środowisku otwartym Charakterystyka metodyki 

wychowania resocjalizującego w środowisku otwartym jako dyscypliny pedagogicznej. Podstawowe 

pojęcia wychowania resocjalizującego. 2. Krytyka resocjalizacji w warunkach izolacji. 3. Współczesne 

tendencje i kierunki w pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi w środowisku otwartym. 4. Pozazakładowe 

formy oddziaływania resocjalizacyjnego na nieletnich. 5. Kuratela sądowa jako alternatywa resocjalizacji 

instytucjonalnej. 6. Rola, cele i zadania kurateli sądowej jako środka ochrony i zapobiegania 

niedostosowaniu społecznemu. 7. Podstawowe zasady i etapy pracy kuratora sądowego. 8. Rola kuratora 

dla nieletnich w postępowaniu sądowym. 9. Współpraca kuratora sądowego z instytucjami i organizacjami 

społecznymi. 10. Kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą.  11. Kontrola i przymus a podmiotowość 

podopiecznego w nadzorze kuratorskim. 12. Metody, techniki, procedury pracy kuratora sądowego. 13. 

Praktyczne stosowanie zasad wychowania resocjalizującego w pracy kuratora sądowego. 14. 

Diagnozowanie sytuacji wyjściowej podopiecznego, opracowanie i realizacja projektu resocjalizacji. 15. 

Konsultacja rodzinna jako środek stymulujący resocjalizację. 16. Ograniczenia w pracy kuratora 

sądowego. 

15. Reedukacja 

1. Dydaktyka specjalna a terapia pedagogiczna. Podstawy dydaktyki specjalnej – pojęcia, zasady, metody 

ortodydaktyki. Pojęcie terapii pedagogicznej. Korekcja i kompensacja jako podstawowe formy działań 

terapeutycznych. 2. ADHD – istota, typy, objawy i ich dynamika, diagnoza w tym różnicowanie z innymi 

zaburzeniami, wyjaśnienia etiologiczne, sprawdzone metody w terapii i edukacji. 3. Trudności z czytaniem 

i pisaniem – istota, typy, objawy, diagnoza, wyjaśnienia etiologiczne, metody pracy korekcyjno-

kompensacyjnej. 4. Trudności w uczeniu się matematyki  – istota, formy, objawy, diagnoza, wyjaśnienia 

etiologiczne, metody pracy korekcyjno-kompensacyjnej. 5. Resocjalizacyjne funkcje nauczania. 

Oczekiwania uczniów niedostosowanych wobec systemu dydaktycznego a metody nauczania. Potrzeby i 

zasady terapii pedagogicznej w populacji niedostosowanych. 
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16. Metodyka resocjalizacji 

1. Istota metodyki resocjalizacji, jej cele i zadania. Powiązania metodyki z innymi dyscyplinami: 

pedagogika resocjalizacyjna, psychologia, socjologia, patologia, kryminologia, aksjologia, prawo, 

medycyna i inne. 2. Rozwój metod wychowania resocjalizującego w dziejach opieki nad dzieckiem 

zaburzonym w zachowaniu. Wybitni teoretycy i praktycy wychowania resocjalizującego. 3. Profilizacja 

placówek resocjalizacyjnych, charakterystyka ich specyfiki i struktury organizacyjnej. Symptomy 

niedostosowania społecznego i ich klasyfikacja według zaburzonych sfer osobowości. 4. Teleologia 

oddziaływań resocjalizacyjnych. 5. Konstrukcja scenariuszy zajęć resocjalizujących. 6. Systemy 

wychowawcze wspierające i inspirujące oddziaływania resocjalizacyjne - dyscyplinarny, progresywny, 

socjopedagogiczny, indywidualny, homogeniczny, heterogeniczny. Walory i wady systemów 

wychowawczych, jako źródło refleksji nad organizacją metod pracy resocjalizacyjnej ze społecznie 

niedostosowanymi. 7. System komplementarny jako eklektyczna koncepcja optymalnej strategii 

resocjalizacji. 8. Etapy i zasady resocjalizacji. 8. Metody, formy i środki oddziaływań resocjalizujących: 

metoda wpływu osobistego, przykładu własnego, przekonywania, doradzania wychowawczego, 

oddziaływań sytuacyjnych, organizowania doświadczeń. 9. Programowanie pracy resocjalizacyjnej, 

indywidualny program resocjalizacji (IPR oraz IPET), program oddziaływań resocjalizacyjnych w grupie 

wychowawczej (POR). 10. Uwarunkowania uczniów niedostosowanych społecznie: poziom inteligencji, 

uwarunkowania temperamentalne, poziom zaniedbania dydaktycznego w zakresie czytania, pisania, 

operacji arytmetycznych, opóźnienia szkolne (organizacyjne), aspekty behawioralne, poznawczo-

intelektualne, emocjonalne, wolicjonalno-normatywne. 11. Resocjalizująca funkcja nauki szkolnej. 

Ortodydaktyczne zasady wspierające kształcenie uczniów niedostosowanych społecznie. Organizacja i 

przebieg nauki własnej w placówkach resocjalizacyjnych. Funkcjonowanie zespołów korekcyjno-

wyrównawczych i dokumentowanie pracy. 12. Studenckie wolontariaty w zakresie pomocy wychowankom 

zaniedbanym dydaktycznie. 13. Sposoby podnoszenia aspiracji edukacyjnych wśród nieletnich. 14. Istota 

oraz zasady funkcjonowania grup antagonistyczno-destruktywnych w placówkach resocjalizacyjnych: 

nieformalne struktury społeczne, przejawy (język podkulturowy, symbolika tatuaży, „twórczość 

artystyczna’’ o tematyce podkultury przestępczej). Sposoby eliminowania podkultury przestępczej. 

Wypadki nadzwyczajne placówkach resocjalizacyjnych i sposoby przeciwdziałania. 15. Możliwości 

wspierania resocjalizacji elementami  technik psychokorekcyjnych, (trening autogenny, psychodrama, 

arteterapia, muzykoterapia, psychogimnastyka, pantomima, choreoterapia, masaże terapeutyczne, 

fotodram, biblioterapia. 16. Metodyczne aspekty przyjmowania pensjonariuszy do placówek 

resocjalizacyjnych. 17. Pedagogiczno-prawne podstawy zwalniania wychowanków placówek 

resocjalizacyjnych. 18. Pomoc postpenitencjarna i opieka następcza. 19. Pedagogiczno-psychologiczna 

analiza porażek i sukcesów w pracy resocjalizacyjnej. 

17. 
Metody badań i statystyka w 

pedagogice resocjalizacyjnej 

1. Przedmiot pedagogiki resocjalizacyjnej – elementy rzeczywistości wychowawczej i ich powiązania. 2. 

Badania nad resocjalizacją i jej podmiotami – w świetle paradygmatów metodologicznych nauk 

społecznych. Podejście ilościowe i jakościowe. Paradygmaty: pozytywistyczny, intepretatywny, krytyczny 

i postmodernistyczny a badania nad resocjalizacją. Metody eksperymentalne,  sondażowe, monograficzne 

i analizy przypadków – zastosowania. Generowanie i sprawdzanie teorii jako cel badań naukowych. 3. 

Pojęcie zmiennej, zmiennej zależnej, niezależnej, mediatora, moderatora, typy zmiennych ze względu na 

skale pomiarową. Pojęcie wskaźnika i rodzaje wskaźników. 4. Pomiar zmiennych w pedagogice 

resocjalizacyjnej (badanie zachowań, cech i stanów psychicznych, wpływów społecznych itp.) w badaniach 

nad etiologią niedostosowania i efektywności oddziaływań. Cechy dobrego narzędzia pomiaru. 
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Agregowanie wskaźników, rzetelność i trafność pomiaru.5. Zakłócenia rzetelności i trafności pomiaru w 

resocjalizacji i czynniki determinujące. 6. Podstawowe zagadnienia statystyki – opis a wnioskowanie 

statystyczne, Pojęcie testu statystycznego, wnioskowanie indukcyjne, populacja i próba, hipoteza zerowa, 

istotność statystyczna, wybrane testy i reguły ich stosowania, zastosowanie komputerowych pakietów 

statystycznych. Dobór testu statystycznego do rodzaju danych (skala pomiarowa, liczebność próby) oraz 

uwzględnianie wymogów statystycznych na etapie konstruowania procedury badawczej. 7. Przykłady 

zastosowania statystyki w badaniach społecznych: testowanie różnic między grupami (odsetki i średnie), 

testowanie korelacji między zmiennymi, testowanie zmiany z pomiaru na pomiar. 8. Budowanie 

formularzy do badań ankietowych za pomocą internetu (usługa w Google). 9. Prezentacja materiału z 

badań statystycznych – baza danych analogowa, komputerowa, tabele, wykresy, tekst. 10. Przykłady 

badań nad efektywnością resocjalizacji i readaptacji społecznej. 

18. Seminarium monograficzne  

1. Odrzucenie przez rówieśników (pojęcie, diagnoza, objawy, etiologia, fazy problemu, prewencja, 

korekcja). 2. Aktywność w destruktywnych grupach nieformalnych (pojęcie, diagnoza, objawy, etiologia, 

fazy problemu, prewencja, korekcja). 3. Przygotowanie grupowego projektu edukacyjnego w każdym z 

powyższych obszarów, z wykorzystaniem materiału z indywidualnych poszukiwań studentów. 

19. Podstawy przedsiębiorczości 

1. Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami z zakresu przedsiębiorczości. 2. Rozpoznanie rynku 

edukacyjnego (sektor publiczny, pozarządowy i prywatny). 3. Analiza SMART przedsięwzięcia 

edukacyjnego. 4. Zapoznanie się z zasadami edutainmentu. 5. Metodyka przygotowania programu 

edukacyjnego/ szkoleniowego z wykorzystaniem innowacji edutainmentu). 6. Definiowanie potrzeb 

szkoleniowych. 7. Metody pozyskiwanie potencjalnych odbiorców. 8. Przygotowanie szkolenia od strony 

technicznej. 9. Przygotowanie szkolenia od strony merytorycznej. 10. Zgrywalizowanie szkolenia. 11. 

Sposoby ewaluacji szkolenia. 

20. 
Techniki antystresowe i higiena 

pracy 

1. Istota stresu i jego wymiar biologiczny, psychologiczny, społeczny, organizacyjny. 2. Obciążenia 

psychofizyczne związane z rolą nauczyciela/wychowawcy. 3. Wybrane koncepcje stresu i przystosowania 

zawodowego a koncepcja resilience. 4. Wypalenie i choroby psychosomatyczne jako konsekwencja źle 

regulowanego stresu. 5. Aktywność fizyczna i dieta jako działania antystresowe.6. Trening relaksacyjny i 

trening uważności – jako techniki antystresowe. 7. Trening umiejętności społecznych i profesjonalnych – 

aspekty antystresowe. 8. Zasoby społeczne w stresie – kapitał społeczny, formy wsparcia. 

21. Praktyka pedagogiczna 

1. W ramach praktyk studenci zapoznają się z funkcjonowaniem różnych placówek o profilu 

resocjalizacyjnym. Każdy student zobowiązany jest do odbycia praktyki z instytucji karnej (Zakład Karny 

lub Areszt Śledczy), poprawczej (Zakład Poprawczy, Schronisko dla Nieletnich, MOAS) oraz wychowawczej 

(ośrodek socjoterapii, sąd – przy kuratorze, szkoła – przy pedagogu szkolnym). 2. Szczegółowy program 

i zasady zaliczenia praktyki określa stosowna instrukcja, według poniższych reguł ogólnych. 3. Praktyka 

obejmuje (1) hospitowanie i asystowanie w pracy personelu zakładowego oraz projektowanie i 

realizowanie pod nadzorem personelu działań własnych zgodnych w programem obowiązującym w 

placówce;  (2) zapoznanie się z dokumentacją pracy w placówce (regulaminy, programy wychowawcze 

zarówno adresowane do grupy jak i jednostki);  (3) przygotowanie zestawu konspektów zajęć lub innych 

projektów edukacyjnych wraz z teoretycznym uzasadnieniem projektowanych działań i analizą sposobu 

realizacji;  (4) przygotowanie analiz indywidualnych przypadków w oparciu o dokumentację oraz własne 

działania diagnostyczne (wywiady, rozmowy itp.); (5) przygotowanie przez studenta pisemnego raportu 

z praktyki zawierającego: (a) sprawozdanie z jej przebiegu, (b) uwagi na temat pozytywnych i 
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negatywnych aspektów całości realizowanej praktyki, (c) osiągniętych sukcesów, napotkanych trudności, 

(d) wszelkie inne spostrzeżenia i uwagi związane z praktyką, (e) wnioski końcowe. 

        Specjalność:  Terapia pedagogiczna 

8. Kierunki i nurty w pedeutologii 

Pedeutologia jako nauka: geneza nazwy, definicja, przedmiot, funkcje, kooperacja  z innymi  dyscyplinami. 

Nauczyciel - zawód, powołanie, misja, kim jest nauczyciel?, wymagania formalne, zakres obowiązków, wizje 

współczesnego nauczyciela. Etyka zawodu nauczycielskiego: istota etyki zawodowej, dylematy etyczne w 

pracy nauczyciela, Kodeks Etyki Nauczycielskiej, analiza problemów etycznych w pracy nauczyciela (w 

oparciu o treść filmu) - diagnoza – interwencja – ocena skuteczności. Mistrzostwo zawodowe nauczyciela: 

konteksty definicyjne terminu „kompetencje” i „kompetencje zawodowe”, kwalifikacje a kompetencje, 

rodzaje kompetencji nauczycielskich, co to jest rozwój zawodowy i jak przebiega? Tożsamości zawodowa 

nauczycieli: rozstrzygnięcia definicyjne dotyczące zjawiska tożsamości człowieka, kryteria typologizacji 

tożsamości zawodowej nauczycieli i jej rodzaje, proces formowania się tożsamości zawodowej. Zagrożenie 

nauczycielskiej profesji – wypalenie zawodowe: wypalenie zawodowe – co to takiego?, wypalenie w 

zawodzie nauczycielskim, symptomy wypalenia w zawodzie nauczycielskim – fazy, skutki wypalenia, 

zapobieganie wypaleniu. 

9. 
Edukacja zdrowotna z promocją 

zdrowia 

Zdrowie jako zagadnienie kluczowe. Klasyfikacja definicji, aspekty zdrowia, holistyczne podejście, modele 

zdrowia. Mierniki zdrowia; zdrowie subiektywne i obiektywne; zdrowie pozytywne i negatywne. Czynniki 

determinujące zdrowie populacji i jednostki: społeczno-ekonomiczne, biologiczne, styl życia, służba 

zdrowia; mandala zdrowia. Czynniki ryzyka dla zdrowia a status zdrowotny człowieka. Siedliskowe podejście 

do zdrowia. Edukacja zdrowotna – podstawy teoretyczne i metodyczne. Edukacja zdrowotna, cele, 

współczesne koncepcje i modele, czynniki wspierające i utrudniające osiąganie celów. Umiejętności życiowe 

– klasyfikacja. Konstruowanie programów edukacji zdrowotnej. Proces edukacji zdrowotnej: cele, 

koncepcje, etapy planowania zajęć. Model zajęć (warsztaty), metody aktywne i interakcyjne w edukacji 

zdrowotnej. Program wychowawczy, profilaktyka, edukacja zdrowotna – razem czy osobno. Promocja 

zdrowia. Organizacja promocji zdrowia w wybranych siedliskach. Zasady promocji zdrowia – perspektywa 

europejska i polska, analiza wybranych materiałów źródłowych i dokumentów (Karta Ottawska, Karta 

Europejska „środowisko i Zdrowie”, Agenda 21). 

10. 
Podstawy prawne pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

System oświaty w Polsce. Typy i rodzaje placówek oświatowych. Uczestnicy procesu oświatowego. Poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach i innych placówkach. 

Zespoły orzekające. Orzeczenia i opinie. Karta indywidualnych potrzeb ucznia. Indywidualne programy 

edukacyjno-terapeutyczne. Edukacja integracyjna. Kształcenie specjalne. Zajęcia specjalistyczne. Pedagog 

szkolny i jego zadania.   

11. 
Wybrane elementy psychologii 

rozwojowej i wychowawczej 

Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej. Biologiczne i środowiskowe uwarunkowania rozwoju. Czynniki 

ochronne w rozwoju dziecka. Wzajemne powiązania pomiędzy aktywnością własną a rozwojem dziecka. 

Specyfika aktywności własnej małego dziecka. Rola nauczania i wychowania we wspomagania rozwoju 

dziecka. Teorie rozwoju (ewolucyjna, stadialna). Współczesne teorie rozwoju poznawczego. Teoria 

redeskrypcji reprezentacji A.Karmiloff-Smith. Teoria skryptów K.Nelson. Teoria rozwoju poznawczego 

A.Mandler. Charakterystyka sfer rozwojowych: Myślenia, pamięci, uwagi, percepcji, mowy, społecznej, 

moralnej, osobowości, emocji, potrzeb w okresach rozwojowych od okresu prenatalnego do adolescencji. 

Struktura działalności wychowawczej (psychologiczne mechanizmy wychowania, wychowanie w rodzinie).  
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Pielęgnacja i wychowanie małego dziecka (problemy rozwoju i wychowania małego dziecka w środowisku 

instytucjonalnym, wychowanie w okresie przedszkolnym. 

12. Psychologiczne podstawy terapii 

Podejścia teoretyczne w psychologii a proces terapeutyczny. Terapia a psychoterapia: założenia 

teoretyczne, koncepcja pracy, odbiorcy. Trudności i zaburzenia a proces terapeutyczny. Warunki 

skuteczności terapii. Cierpienie emocjonalne a proces terapeutyczny. Przepracowywanie problemów – 

czynniki ułatwiające proces zdrowienia emocjonalnego. Terapia behawioralna i poznawcza. Terapia 

skoncentrowana na osobie (Carl Rogers). Terapia systemowa. 

13. 
Teoretyczne podstawy terapii 

pedagogicznej 

Trudności w uczeniu się (niepowodzenia szkolne) – ustalenia definicyjne. Przyczyny niepowodzeń 

szkolnych. Pojęcie terapii pedagogicznej. Metody, zasady i formy pracy terapeutycznej. Elementy 

diagnozy trudności  w uczeniu się. Ćwiczenia  korekcyjne, kompensacyjne, reedukacyjne i wyrównawcze 

usprawniające proces uczenia się. Projektowanie pakietu edukacyjnego  terapii pedagogicznej. 

14. Podstawy poradnictwa 

Pomoc, wsparcie, doradztwo, poradnictwo, poradoznawstwo - wyjaśnienie kluczowych pojęć. Geneza 

zachowań prospołecznych. Czynniki indywidualne i sytuacyjne udzielania pomocy. Formalne i nieformalne 

systemy pomocy. Sieć wsparcia. Krytyczna refleksja nad trzema koncepcjami poradnictwa – dyrektywne, 

liberalne i dialogowe. Poszukiwanie teorii wyjaśniającej funkcjonowanie poradnictwa na poziomie makro- 

i mikrospołecznym. Budowanie „pracującego przymierza” – etapy rozwoju relacji pomocowej. Modele 

działalności doradcy: ekspert, informator, konsultant, spolegliwy opiekun, leseferysta. Style pomagania 

czterech typów doradców nieprofesjonalnych. Oczekiwania osoby potrzebującej pomocy. Typy klientów. 

Bariery utrudniające zwracanie się o pomoc. Gry symulacyjne dotyczące sytuacji doradczych. Doradca 

wobec nierozwiązywalnych problemów klienta. Jak ludzie radzą sobie z sytuacjami, na które nie ma rady?  

Obszary poradnictwa (małżeńskie, rodzinne wychowawcze, zawodowe, kariery, obywatelskie, itp.). 

Instytucje profesjonalnego poradnictwa. Nowe formy pomocy i poradnictwa. Poradnictwo 

zapośredniczone/ online/ wirtualne. Poradnictwo niekonwencjonalne. Pomoc psychopedagogiczna i 

poradnictwo w obowiązujących rozporządzeniach MEN. Rozwój osobisty i zawodowy doradcy. Wypalenie 

zawodowe (koszty związane z pomaganiem, sposoby obrony). Elementarne zasady etyczne w pracy 

doradcy. Etyczne pomaganie a „deformacje osobowości” doradcy.  

15. 
Metody diagnozy specyficznych 

trudności w uczeniu się 

Analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych. Wpływ zaburzeń rozwoju poznawczego i ruchowego na 

funkcjonowanie ucznia i przebieg procesu kształcenia. Wieloaspektowość postępowania diagnostycznego.  

Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, SLI, dyspraksja i inne zaburzenia rozwoju ruchowego, ADHD i 

zahamowania psychoruchowe – charakterystyka zaburzeń, postępowanie diagnostyczne. Różnice 

indywidualne a zaburzenia rozwoju. Współwystępowanie zaburzeń rozwojowych. 

16. 

Metodyka terapii dzieci z 

zaburzeniami rozwoju 

psychoruchowego 

Rodzaje zaburzeń rozwoju psychoruchowego: Opóźnienie w ogólnym rozwoju ruchowym. Zaburzenie 

sprawności manualnej. Zaburzenie percepcji wzrokowej. Zaburzenie percepcji słuchowej. Zaburzenie 

mowy. Zaburzenia emocjonalne. Specjalne potrzeby edukacyjne: Całościowe zaburzenia rozwojowe. 

Choroby przewlekłe. Niepełnosprawność. Specyficzne trudności w uczeniu się. Wybitne uzdolnienia. 

Zaburzenia zachowania i emocji. 

17. 

Metodyka terapii dzieci ze 

specyficznymi trudnościami w 

obszarze językowym 

Kształcenie płynności słownej, poprawności gramatycznej. Przygotowanie do nauki czytania i pisania 

dzieci z trudnościami w uczeniu się. Prawidłowy uchwyt pisarski, ćwiczenia grafomotoryczne oraz tok 

postępowania metodycznego podczas wprowadzania liter. Środki dydaktyczne wspierające proces nauki 

pisania dzieci dyslektycznych. Czytanie ze zrozumieniem, ćwiczenia w czytaniu twórczym i krytycznym- 

aspekty praktyczne. Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne usprawniające percepcję wzrokowa ̨, 
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koordynację wzrokowo-ruchowa ̨, orientację przestrzenna ̨, percepcję słuchowa ̨, koordynację słuchowo-

wzrokowo- ruchowa ̨ oraz funkcje motoryczne niezbędne do nauki czytania, pisania. Niekonwencjonalne 

sposoby działań terapeutycznych. Efektywność́ terapii pedagogicznej a organizacja zajęć́ korekcyjno-

kompensacyjnych z zakresu edukacji językowej (z wykorzystaniem OWRU). Organizacja terapeutycznych 

zajęć́ językowych (w tym także współpraca z rodzicami dziecka objętego terapia ̨). 

18. 

Wspomaganie i korygowanie 

rozwoju dzieci z trudnościami w 

uczeniu się matematyki 

Specyficzne i niespecyficzne trudności w uczeniu się matematyki. Przyczyny trudności w uczeniu się 

matematyki. Dojrzałość do ucznia się matematyki. Etapy nabywania kompetencji matematycznych. 

Trudności pojawiające się na poszczególnych etapach. Rola nauczyciela matematyki w wyrównywaniu, 

reedukacji, korekcie i kompensacji trudności. Ćwiczenia i  zadania  wspomagające dziecko ze 

specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Metoda Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.  Budowanie 

autorskich projektów edukacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. 

19. 

Metodyka terapii dzieci ze 

specyficznymi trudnościami w 

obszarze emocjonalno-

społecznym 

Rozwój emocjonalny i społeczny dziecka w okresie przedszkolnym. Rozwój emocjonalny i społeczny 

dziecka w okresie wczesnoszkolnym. Zaburzenia emocjonalno-społeczne dziecka. Przyczyny zaburzeń 

emocjonalno-społecznych. Skutki zaburzeń emocjonalno-społecznych. Obraz drugiej osoby i postawy 

względem niej (podmiotowe i przedmiotowe uwarunkowania tworzenia się obrazu innych). Jesteś inny, 

jesteś cenny – warsztat prowadzony przez nauczyciela. Stres w życiu małego dziecka. Metody 

wspomagające funkcjonowanie dziecka ze specyficznymi trudnościami w obszarze emocjonalno-

społecznym: techniki Freineta; metody arteterapii: muzykoterapia, bajka terapeutyczna, choreoterapia, 

drama i techniki teatralne; techniki relaksacyjne. Projektowanie zajęć dla dziecka z negatywnym obrazem 

samego siebie, niską tolerancją na frustrację, wyuczoną bezradnością, wysokim poziomem lęku. 

20. Podstawy logopedii 
Rozwój mowy dziecka. Środowiskowe kształcenie mowy. Masaż ̇ logopedyczny. Ćwiczenia fonacyjno-

artykulacyjne. Ćwiczenia oddechowe. Metodyka ogólna diagnozy i terapii logopedycznej. Diagnoza i 

terapia logopedyczna zaburzeń́ artykulacji. Dyslalia- klasyfikacja, postępowanie terapeutyczne. 

21. 
Wspomaganie rozwoju dziecka 

poprzez ruch 

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz. Programy 

Aktywności: „Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja” - Marianny i Christophera Knillów. Metoda Carla 

Orffa. Metoda opowieści ruchowej Józefa Godfryda Thulina. Metoda rytmiczna A. i M.Kniessów. Metoda 

Integracji Sensorycznej. 

22. 
Wspomaganie rozwoju dziecka 

poprzez aktywność muzyczną 

Metoda R.Labana: poznawanie swoich możliwości, wyczuwania stosunków przestrzennych i czasowych; 

wdrażanie do współpracy w grupie; wyzwalanie inwencji do samoekspresji i inwencji twórczej; zachowanie 

koordynacji ruchowej, dbanie o płynność ruchów. Przeprowadzenie zajęcia przez studentów z 

wykorzystaniem metody R.Labana. Metoda Modelu Mobilnej Rekreacji Muzycznej: rozładowanie 

negatywnych emocji za pomocą ruchu; kształtowanie poczucia rytmu i estetyki ruchu; odzwierciedlenie 

ruchem charakteru i nastroju melodii; wyrabianie poczucia świadomego ruchu; wyrażanie swoich emocji 

za pomocą głosu i ruchów ciała; budzenie aktywności do wspólnej zabawy do osiągnięcia zadowolenia z 

wykonywanych czynności. Przeprowadzenie przez studentów zajęcia z wykorzystaniem metody MMRM. 

23. 
Wspomaganie rozwoju dziecka 

poprzez aktywność plastyczną 

Twórczość plastyczna dziecka. Fazy rozwojowe twórczości dziecka. Rola twórczości plastycznej dziecka 

(rozwój sprawności manualnej, umysłowej, pamięci wzrokowej, wyobraźni przestrzennej, ruchowej i 

kolorystycznej). Metody i techniki plastyczne. 

24. Diagnoza i terapia rodziny 
Teorie funkcjonowania rodziny (podejście strukturalno-funkcjonalne, kierunek symboliczno-interakcyjny, 

podejście instytucjonalne, kierunek rozwojowy). Rozwój rodziny. Fazy cyklu, funkcjonalność oraz 

dysfunkcjonalność rodziny w oparciu o model D.H.Olsona i Beaversa. Systemowe rozumienie rodziny. 
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Cechy i właściwości systemu rodzinnego, struktura,  granice, subsystemy. Terapia systemowa rodziny - 

małżeńska oraz rodzinna: istota, diagnoza problemów/trudności rodzinnych z wykorzystaniem 

systemowej terapii rodziny. Mediolański model terapii systemowej rodziny: stawianie hipotez, 

neutralność,  pytania cyrkularne. Podstawowe techniki terapii rodzin: wywiad, genogram, praca w zespole 

terapeutycznym. Elementy procesu terapeutycznego: przyjęcie zgłoszenia, diagnoza poziomu 

dysfunkcjonalności rodziny, stawianie hipotez na temat wzorców interakcji w rodzinie i ich związku z 

objawami identyfikowanego pacjenta, planowanie strategii pracy z rodziną. Inne techniki diagnostyki 

rodzinnej: ankieta, obserwacja, analiza dokumentów i wytworów, pomiar, kwestionariusz. 

25. Komunikacja interpersonalna 

Podstawowe pojęcia z teorii komunikacji interpersonalnej. Konstrukcja procesu komunikowania się. 

Komunikacja werbalna i niewerbalna – formy i funkcje. Kompetencje komunikacyjne. Zasady skutecznego 

komunikowania się. Bariery skutecznego komunikowania się. Błędy komunikacyjne. Sztuka 

konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Umiejętność komunikacji w sytuacjach konfliktowych. 

26. Podstawy przedsiębiorczości 

Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami z zakresu przedsiębiorczości. Rozpoznanie rynku 

edukacyjnego (sektor publiczny, pozarządowy i prywatny). Analiza SMART przedsięwzięcia edukacyjnego. 

Zapoznanie się z zasadami edutainmentu. Metodyka przygotowania programu edukacyjnego/ 

szkoleniowego z wykorzystaniem innowacji edutainmentu). Definiowanie potrzeb szkoleniowych. Metody 

pozyskiwanie potencjalnych odbiorców. Przygotowanie szkolenia od strony technicznej. Przygotowanie 

szkolenia od strony merytorycznej. Zgrywalizowanie szkolenia. Sposoby ewaluacji szkolenia. 

27. Praktyka pedagogiczna 

Wieloaspektowe poznanie sposobu funkcjonowania placówki, ich najważniejszych zadań́ oraz obszarów 

działalności, stosowanych metod pracy, procedur organizacyjnych, podziału kompetencji, planowania 

pracy i systemu kontroli. Zapoznanie się ze specyfika ̨ pracy nauczyciela w zakresie pedagogiki korekcyjnej 

(terapii pedagogicznej). Doświadczanie bezpośredniego kontaktu z dziećmi w środowisku 

instytucjonalnym, szczególnie dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Nabycie i rozwinięcie 

przez studentów praktycznych umiejętności oceniania postępów dziecka, konstruowania narzędzi 

przydatnych w procesie oceniania dzieci, diagnozowania i rozwijania ich zainteresowań. Stworzenie 

studentowi warunków do pracy nad sobą podczas doskonalenia umiejętności samodzielnego planowania i 

realizowania pracy terapeutycznej w przedszkolu, szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej szkoły 

pod kierunkiem czynnego nauczyciela z odpowiednim doświadczeniem. Nabycie przez studentów wiedzy 

i umiejętności potrzebnych do projektowania sytuacji edukacyjnych uwzgledniających różne strategie 

pracy z dzieckiem. Rozwijanie samodzielności i kreatywności oraz budowanie osobistej filozofii 

edukacyjnej. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych w sytuacjach współpracy z pracownikami 

placówki oraz podmiotowych relacji dziecko-dorosły w sytuacjach edukacyjnych. 

           

 Specjalność:  Poradnictwo rodzinne 

 

8. Teoretyczne i metodyczne 

podstawy pomocy 

psychopedagogicznej i 

poradnictwa 

1. Różne sposoby definiowania pomocy i poradnictwa. Rodzaje pomocy. Poradnictwo a psychoterapia i 

inne formy wspierania. 2. Geneza zachowań prospołecznych. Czynniki indywidualne i sytuacyjne 

udzielania pomocy. 3. Pomoc i poradnictwo w kontekście kultury terapeutycznej naszych czasów. 4. 

Trzy koncepcje poradnictwa – dyrektywne, liberalne i dialogowe. Ich założenia teoretyczne i aplikacje 

praktyczne. 5. Poradoznawcze paradygmaty. Różne perspektywy oglądu i interpretacji zjawisk 

pomocowych. 6. Etapy procesu doradczego. Model E. Trzebińskiej. Model Brammera. Model 
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kompetentnej pomocy Egana. 7. Spotkanie doradcze. Relacja pomocowa. Rozmowa doradcza. Dialog 

jako kategoria pedagogiczna i poradoznawcza. 8. Podejście narracyjne. Praca w poradnictwie jako praca 

z opowieścią i historią życia. 9. Modele działalności doradcy. Oczekiwania osoby potrzebującej pomocy. 

Typy klientów. 10. Modele radzenia sobie z sytuacjami, na które nie ma rady (model Klingera, model 

Schontza, model Taylor). Model wyuczonej bezradności. Informacyjny model bezradności. 11. 

Rozumienie problemu w poradnictwie. Rozwiązywanie problemów a budowanie rozwiązań. 12. Męskie i 

kobiece style porozumiewania się oraz wynikające z nich style pomagania. 13. Obszary pomocy 

psychopedagogicznej. Instytucje pomocowe. 14. Niebezpieczeństwa i pułapki pomagania i poradnictwa. 

Ukryty program. Problem władzy i manipulacji. 15. Nowe formy pomocy i poradnictwa. Poradnictwo 

zapośredniczone/ online/ wirtualne. Nowe media jako obszar poradnictwa. 16. Formalne i nieformalne 

systemy pomocy. Sieć wsparcia. 17. Pomoc psychopedagogiczna w obowiązujących dokumentach i 

rozporządzeniach. 18. Wypalenie zawodowe doradcy (koszty związane z pomaganiem, sposoby 

obrony). 

9. Pedagogika rodziny 1. Pedagogika rodziny jako subdyscyplina pedagogiki.  W kręgu nauk o rodzinie. 2. Przedmiot, zakres i 

zadania pedagogiki rodziny. Aktualne obszary zainteresowań. 3. Rodzina jako grupa i instytucja 

opiekuńczo – wychowawcza. 4. Model rodziny tradycyjnej i współczesnej. Wolność, równość, 

indywidualizm jako cechy budujące współczesną rodzinę. 5. Rodzina źródłem życia i źródłem cierpienia. 

Rodzina jako środowisko wychowawcze. 6. Współczesne rodzicielstwo – zagrożenia i wyzwania w jego 

realizacji. 7. Współczesne filozofie rodzicielstwa. 8. Diagnoza pedagogiczna środowiska rodzinnego. 9. 

Mozaikowość i koloryt współczesnej rodziny – alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego. 

10. Metody pracy doradcy rodzinnego 1. Doradca rodzinny – człowiek i fachowiec. Cechy doradcy rodzinnego i ich rola w  tworzeniu 

korzystnego oddziaływania doradczego. Zachowania wspomagające w procesie doradczym. 

Charakterystyka relacji pomocy. 2. Strategie budowania związku doradczego. Specyfika relacji doradca 

– klient/rodzina. 3. Metody i techniki stosowane w poradnictwie dyrektywnym, liberalnym i dialogowym. 

4. Znaczenie komunikacji niewerbalnej w sytuacji poradniczej.  5. Poradnictwo indywidualne w 

problemach rodzinnych – metody i techniki stosowane wobec poszczególnych członków rodziny. 6. 

Grupowe formy pracy z rodziną. 7. Metody stosowane wobec całej rodziny: obserwacja, rzeźba rodziny, 

symboliczny rysunek. 8. Wykorzystanie metod kreatywnych w pracy z rodziną (używanie technik sztuki 

i zabawy). 9. Genogram w pracy z rodziną. 10. Zastosowanie dialogu motywującego w pracy z rodziną. 

11. Poradnictwo i terapia środowiska 

rodzinnego 

1. Poradnictwo rodzinne jako dziedzina wiedzy oraz praktyka społeczna (geneza poradnictwa 

rodzinnego, typy i rodzaje, instytucje zajmujące się poradnictwem rodzinnym, poradnictwo a terapia). 

2. Doradca rodzinny (predyspozycje i kwalifikacje). 3. Teorie funkcjonowania rodziny (podejście 

strukturalno-funkcjonalne, kierunek symboliczno-interakcyjny, podejście instytucjonalne, kierunek 

rozwojowy). 4. Proces diagnostyczny (pojęcie diagnozy, podstawowe zasady). 5. Rozwój rodziny: fazy 

cyklu, funkcjonalność oraz dysfunkcjonalność rodziny w oparciu o model D. H. Olsona i Beaversa. 6. 

Instytucje zajmujące się diagnozą oraz terapią problemów rodziny (ośrodki interwencji kryzysowej, 

placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne, kuratorzy sądowi, nauczyciele, pedagodzy 

szkolni, pracownicy socjalni, policjanci, doradcy rodzinni, terapeuci). 7. Formy pomocy rodzinie 

(poradnictwo rodzinne, poradnictwo małżeńskie, grupy samopomocy, projekty socjalne skierowane ku 

rodzinom, terapia małżeństw i rodzin). 8. Sytuacja kryzysowa w rodzinie (diagnozowanie - zbieranie 

informacji o sytuacji rodzinnej, środowisku wychowawczym, strukturze rodziny; budowanie planu 

pomocy rodzinie uwzględniającego kontekst sytuacyjny, potencjał rodziny, możliwości pomocowe; 

oferta pomocy rodzinie: poprawa komunikacji, próby reintegracji, mediacje, nauka wspólnego 
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spędzania czasu, pomoc niesiona dziecku w rodzinie dysfunkcyjnej). 9. Podejścia terapeutyczne do 

rodziny: psychodynamiczne, psychanalityczne, behawioralne, kontekstualne, interakcyjno-

komunikacyjne, symboliczne, strukturalne, systemowe (mediolańska i postmediolańska). 10. 

Systemowe rozumienie rodziny (właściwości). 11. Obszary diagnozy i pomocy w pracy z rodziną 

(prowadzenie domu, rytm dnia rodziny, troska o zdrowie i opieka, wyżywienie, wychowanie dzieci, 

zagadnienia diagnozowania, zapobiegania oraz korygowania zakłóceń prawidłowego funkcjonowania 

rodzin związanych z uzależnieniami, przemocą, przestępczością, bezradnością). 12. Podstawowe 

techniki diagnostyczne w pracy z rodziną (rozmowa, wywiad, ankieta, obserwacja, analiza dokumentów 

i wytworów, pomiar, kwestionariusz, genogram, rzeźba rodziny, techniki psychodramatyczne). 13. 

Terapia rodzinna z wykorzystaniem podejścia systemowego (istota, diagnoza problemów/trudności 

rodzinnych z wykorzystaniem systemowej terapii rodziny). 14. Praca w zespole terapeutycznym oraz 

superwizja pracy z rodziną (siła zespołu, skuteczność pracy w koterapii). 15. Elementy procesu 

terapeutycznego (przyjęcie zgłoszenia, diagnoza poziomu dysfunkcjonalności rodziny, stawianie hipotez 

na temat wzorców interakcji w rodzinie i ich związku z objawami identyfikowanego pacjenta, planowanie 

strategii pracy z rodziną). 16. Ewolucja modelu pracy z rodziną  (mediolański i postmediolanski model 

terapii systemowej rodziny). 17. Etyczne wymiary/aspekty pracy z rodziną. 

12. Poradnictwo małżeńskie i praca z 

parą 

1. Poradnictwo małżeńskie jako dziedzina wiedzy oraz praktyka społeczna (geneza pracy z diadą). 2. 

Diada jako podstawowy związek życia wspólnego. Typy współczesnych par (małżeństwa, związki 

kohabitacyjne i ich specyfika, zasady funkcjonowania związków). 3. Rozwój pary w  poszczególnych 

fazach cyklu życia rodziny (zakłócenia rozwoju i rozpad pary, znaczenie nieprzeżytej żałoby). 4. 

Rozumienie pary jako „trzeciego podmiotu” (tzw. stan umysłu pary). 5. Praca w zespole terapeutycznym 

(siła zespołu, znaczenie ko terapii, pary terapeutów – jednopłciowe, binarne). 6. Superwizja pracy z 

parą oraz zespołu prowadzącego. 7. Metodyka terapii pary (pierwsze spotkanie z parą, obszary diagnozy 

i pomocy w pracy z parą). 8. Podstawowe techniki pracy z parą (pytania cyrkularne, genogram, rzeźba 

rodzinna, elementy psychodramy, elementy terapii behawioralno – poznawczej). 9. Istotne procesy w 

terapii par (opór, przeniesienie, przeciwprzeniesienie, terapia pary  jako forma zdjęcia jarzma 

wzajemnych projekcji, czyli tych pragnień, które ma zaspokoić partner). 10. Koncepcja koluzji pary. 

11. Najważniejsze obszary pracy z parami (komunikacja, uczucia, seksualność poświęcimy, aspekty 

związane z rodzicielstwem, kwestie władzy zależności). 12. Problemy par jednopłciowych. 

13. Psychologia małżeństwa i rodziny 1. Psychologia rodziny – przedmiot, zakres i zadania. 2. Rozwój rodziny i rozwój w rodzinie. 3. Modele 

funkcjonowania rodziny. Style wychowania. 4. Zróżnicowane formy życia rodzinnego - współczesne 

przemiany związku małżeńskiego i rodziny (różnorodność form ). 5. Rodzina pochodzenia  -  związki i 

zależności. 6. Bezrobocie, migracje, patologie - jako wybrane formy  psychospołecznych  problemów i 

dysfunkcji  współczesnych małżeństw i rodzin. 7. Psychologiczna problematyka rodzicielstwa, w tym 

bezdzietności oraz  zamierzonej bezdzietności. 

14. Metodyka wychowania 

seksualnego i zagadnienie płci 

1. Zagadnienie płci we współczesności – wyjaśnienia terminologiczne. 2. Seksualność, rozwój 

seksualny. Etapy rozwoju seksualnego człowieka. 3. Rodzice, wychowawcy, rówieśnicy, media (w tym 

społecznościowe) – uczestnicy i towarzysze na drodze kształtowania seksualności dziecka. 4. Edukacja 

seksualna w szkole i wychowanie seksualne w domu – diagnoza, wyzwania, perspektywy. 5. Rola 

poradnictwa rodzinnego i edukacji w procesie przygotowania i wspierania rodziców do prowadzenie 

wychowania seksualnego. 6. Trudne rozmowy o seksualności. Budowanie optymalnych warunków i 

podstawowe zasady rozmów o seksualności prowadzonych z dzieckiem na różnych etapach jego 

rozwoju. 
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15. Metodyka nauczania przedmiotu 

Wychowanie do życia w rodzinie 

1. Wychowanie do życia w rodzinie – status przedmiotu. Podstawy prawne realizacji przedmiotu. 2. 

Wychowanie do życia w rodzinie w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 3. Analiza dostępnych 

programów nauczania Wychowania do życia w rodzinie. 4. Konstruowanie programu przedmiotu 

Wychowanie do życia w rodzinie. Cele i zadania edukacji seksualnej/Wdż na różnych etapach 

kształcenia. 5. Warsztat pracy nauczyciela Wdż. Przygotowanie do lekcji, organizacja zajęć i metody 

pracy (w tym metody aktywizujące). 6. Materiały i pomoce dydaktyczne – analiza dostępnych 

podręczników dla przedmiotu Wdż. 7. Opracowywanie i konstruowanie konspektów/scenariuszy zajęć. 

8. Nauczyciel Wychowania do życia w rodzinie – przegląd kompetencji potrzebnych do prowadzenia 

przedmiotu. 9. Relacja nauczyciel – uczeń na zajęciach Wdż – i warunki jej tworzenia. 10. Etyczny 

wymiar pracy nauczyciela Wdż. 

16. Współczesne problemy, 

zagrożenia i wyzwania rodziny 

1. Teoretyczne konteksty zjawiska kryzysu. Sytuacje trudne, kryzysowe i stresowe. 2. Kryzys w rodzinie 

czy rodzina w kryzysie? 3. Rozumienie kryzysu w rodzinie. Etapy radzenia sobie z kryzysem w rodzinie. 

4. Wyzwania współczesnego rodzicielstwa. Jak wspierać dziecko w kryzysie – rodzic jako lider w 

kryzysie. 5. Zasoby rodzinne – przybliżenie teoretyczne pojęć i modeli. Praca z rodziną – wybrane 

modele poradnictwa i diagnostyki psychopedagogicznej opartej na zasobach rodzinnych. 6. 

Charakterystyka głównych problemów i zagrożeń życia rodzinnego we współczesności. 7. Dzieci i 

młodzież w sieci zagrożeń wirtualnych: grooming, seksting, cyberbulling. 8. Przemoc seksualna w 

rodzinie. 9. Depresja u dzieci i młodzieży. Przyczyny, symptomy, skutki. 10. Homoseksualność w 

rodzinie – rodzice wobec nieheteronormatywnosci swojego dziecka. Rodziny nieheteronormatywne, 

rodziny tęczowe. Transpłciowość w rodzinie. 10. Doświadczenie choroby w rodzinie. 11. Rodzicielstwo 

w zrekonstruowanej rodzinie. 12. Rodziny wielokulturowe. Podstawowe trudności i możliwości ich 

przezwyciężania. Poradnictwo, mediacja i terapia skierowana do rodzin wielokulturowych. 14. 

Odwrócona relacja. Zjawisko parentyfikacji. 15. Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością. 

Niepełnosprawność w rodzinie. 16. Doświadczenie śmierci w rodzinie. 

17. Podstawy prawa rodzinnego i 

opiekuńczego 

1. Źródła prawa cywilnego – ISAP. 2. Człowiek jako podmiot prawa cywilnego. 3. Małżeństwo. 4. 

Stosunki miedzy rodzicami i dziećmi. 5. Przysposobienie, piecza, opieka i kuratela. 6. Współpraca 

rodziców i szkoły w procesie opieki nad małoletnim. 

18. Wychowanie dziecka i wspieranie 

jego rozwoju 

1. Podstawowe pojęcia stosowane w pedagogice małego dziecka (dynamika, tempo, rytm rozwoju, 

wychowanie, socjalizacja, wspomaganie, stymulowanie rozwoju, dziecko ryzyka i inne). 2.Wzorce 

przywiązania i skutki jakości przywiązania dla psychospołecznego i emocjonalnego funkcjonowania 

dziecka. 3.Znaczenie i wzmacnianie poczucia wartości dziecka. 4.Metody stosowane w diagnozowaniu 

rozwoju dziecka (skale rozwojowe, Monachijska Diagnostyka Rozwojowa, PEP 3 – Profil 

Psychoedukacyjny E. Schoplera). 5.Sposoby wspomagania rozwoju dziecka: sytuacyjne uczenie się, 

uczenie się przez pośrednictwo (MLE; Mediated Learning Experience), Niedyrektywna terapia 

zabawowa, Floortime według S. Greenspana. 6.Funkcjonowanie dziecka z zaburzeniami integracji 

sensorycznej. 7.Elementy metod terapeutycznych stosowane we wspieraniu rozwoju dziecka: Ruch 

Rozwijający W. Sherborne, Polisensoryczna Stymulacja według Pór Roku J. Kielina, Metoda Malowania 

Dziesięcioma Palcami R. Show. 8.Analiza przypadków klinicznych dzieci w kontekście życia w rodzinie 

(dzieci doświadczające szeroko pojętej deprywacji potrzeb). Diagnoza i droga pomocy dziecku i rodzinie.  

19. Etyka zawodu doradcy rodzinnego 1. Pedagog - doradca rodzinny – terapeuta - tożsamość, zawód i rola społeczna. Profesja – pasja – 

powołanie. Kształcenie doradców i terapeutów, status prawny. Kompetencje i kwalifikacje zawodowe. 

Osobowość doradcy (struktura, potrzeby i poczucie kontroli) a kategoria odpowiedzialności zawodowej 

i etycznej. 2.Kwestie deontologiczne i aksjologiczne interwencji psychopedagogicznych.3.Granice 
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pomocy – kwestia wolności drugiego człowieka. Problem władzy w poradnictwie. 4.Dobro doradcy i 

klienta – naruszanie, manipulacja, wprowadzenie w błąd. 5.Udzielanie porady jako Spotkanie. Dialog i 

w poradnictwie. Dialog jako podstawa budowania relacji – dialogiczność układów pomocowych. Etyka 

w relacji doradczej i terapeutycznej. 6.Tajemnica zawodowa – prawo do milczenia i obowiązek 

poufności. 7.Etyczne problemy prowadzenia badań naukowych i stosowania testów diagnostycznych – 

poprawność metodologiczna a poprawność etyczna w obszarze poradnictwa rodzinnego (kwestie 

prawdy i rzetelności). 8.Wypalenie zawodowe doradcy (koszty związane z pomaganiem, sposoby 

obrony). 9.Doradca wobec pluralizmu aksjologicznego w świecie ponowoczesnym. Konflikty interesów. 

10. Kodeksy etyczne specjalistów od pomagania. 

20. Socjoterapia w praktyce 

społecznej 

1. Definicja socjoterapii. 2.Socjoterapia, psychoterapia, poradnictwo - podstawowe różnice. 3.Zadania 

i cele w socjoterapii. 4.Charakterystyka uczestników/klientów programów socjoterapeutycznych. 

5.Funkcjonowanie w grupie socjoterapeutycznej. Fazy rozwoju grupy. 6.Zasady projektowania zajęć 

socjoterapeutycznych. 7.Organizowanie sytuacji psychokorekcyjnych dla dziecka (grupy) w trakcie 

grupowych spotkań socjoterapeutycznych. 

21. Coaching rodzicielski 1. Coaching rodzicielski a poradnictwo rodzinne i terapia rodziny. 2. Podstawy psychologii coachingu. 

Rodzaje coachingu. Specyfika pracy w procesie coachingowym. Podstawowe zasady. 3. Struktura 

procesu coachingowego. Określanie potrzeb i celów w coachingu.  4. Efektywna komunikacja w 

coachingu. Refleksyjność i wgląd w coachingu. 5. Rodzaje pytań w coachingu. Metody, techniki i 

narzędzia coachingowe. 6. Identyfikacja i wykorzystanie zasobów klienta. Praca z przekonaniami 

ograniczającymi. Feedback w coachingu rodzicielskim. Zadania domowe. 7. Rodzice w roli coacha. 

Kompetencje i zadania rodzica – coacha. Relacja coach – klient/ rodzic – dziecko / rodzic – rodzic. 8. 

Coaching koaktywny i prowokatywny. 9. Etyka w coachingu rodzicielskim. 

22. Mediacje rodzinne 1. Alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR).  2. Mediacje – definicja, rodzaje, jej cele i 

funkcje.  3. Specyfika mediacji rodzinnej. Zakres spraw podejmowanych w mediacji rodzinnej. 4. 

Zasady mediacji. Etapy mediacji – przebieg spotkania mediacyjnego (spotkania indywidualne i sesje 

wspólne). 5. Metody i techniki pracy mediatora. Pytania w mediacji. 6. Kwestie etyczne w mediacji. 7. 

Mediator rodzinny: role, umiejętności, osobowość. 8. Sytuacje szczególne w mediacji rodzinnej. 9. 

Rodzina w procesie rozwodu. Praktyczne aspekty mediacji w sprawach rozwodowych i opiekuńczych 

(case study). 

23. Trening komunikacji w rodzinie 1. Komunikacja interpersonalna a inne formy komunikowania się – zagadnienia wprowadzające. 

Komunikacja werbalna i niewerbalna. 2. Modele komunikowania się. Poziomy komunikacji, element 

procesu komunikowania się, rola kontekstu oraz cechy skutecznego procesu komunikacji. 3. Style 

komunikowania się. 4. Relacje w rodzinie. Rola i znaczenie więzi rodzinnych oraz komunikowania się w 

rodzinie dla rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka. 5. Komunikacja w rodzinie – zagadnienia 

wprowadzające.  6. Komunikacja między dorosłymi członkami rodziny, między rodzicami a dzieckiem i 

między rodzeństwem. 7. Uwarunkowania komunikacji w rodzinie. 8. Rola empatii w rodzicielstwie i 

komunikowaniu się w rodzinie. 9. Porozumienie bez przemocy – podstawą komunikowania się w 

rodzinie. 10. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych – aktywne słuchanie, zadawanie pytań, 

wyrażanie siebie i swoich uczuć, wyrażanie próśb, wyrażanie potrzeb, asertywne stawianie granic. 11. 

Bariery komunikacyjne – identyfikacja, analiza przyczyn, sposoby pokonywania barier w 

komunikowaniu się w rodzinie. 12. Komunikacja w konflikcie – techniki radzenia sobie z sytuacjami 

trudnymi w rodzinie. Wspieranie dzieci w rozwiązywaniu konfliktów. Rola mediatora. 

24. Work – life balance 1. Istota równowagi między życiem prywatnym i zawodowym. Ewolucja koncepcji Work Life Balance. 
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Work-life balance a work-life integration i ich znaczenie. 2. Prawdy i mity na temat WLB. Negatywne i 

pozytywne skutki braku równowagi życiowej. 3. Zmieniające się role życiowe w przestrzeni życia. Tęcza 

życia D.Supera. Ekologia ludzkiego rozwoju w koncepcji U.Bronfenbrennera. Równowaga w tzw. 

systemach zagnieżdżonych. 4. Wypalenie zawodowe - wypalenie rodzicielskie – wypalenie 

egzystencjalne fazy rozwoju rodziny w kontekście życiowego balansu i integracji. 5. Znaczenie pracy w 

życiu rodziny. Pozytywne i negatywne skutki pracy. Pracoholizm i jego konsekwencje dla życia 

rodzinnego a WLB. 6. Stres wynikający z konieczności godzenia pracy i życia rodzinnego oraz strategie 

radzenie sobie ze stresem. 7. Praca w emocjami jako czynnik wspierania równowagi egzystencjalnej. 

8. Rezyliencja – budowanie odporności psychicznej w kontekście WLB. 9. Wybrane metody budowania 

równowagi życiowej (zarządzanie czasem, ustalanie priorytetów, wyznaczanie celów, multitasking, 

delegowanie zadań, planowanie, Downshifting, rytuały przejścia – praca/dom). 

25. Podstawy pracy terapeutycznej z 

osobami uwikłanymi w przemoc 

domową 

1. Diagnoza zjawiska przemocy (diagnoza form przemocy, identyfikacja pełnionych ról – ofiara, 

sprawca). 2. Prawdy i mity na temat przemocy. 3. Mechanizm uwikłania ofiary przez sprawcę. 4. 

Manipulacje sprawcy przemocy domowej. 5. Interwencja kryzysowa w przypadku przemocy domowej. 

6. Nawiązywanie kontaktu i zasady prowadzenia rozmowy z ofiarami i sprawcami przemocy. 7. 

Trudności w pracy terapeutycznej z problematyką przemocy. 8. Formy pomocy osobom uwikłanym w 

przemoc w systemie rodzinnym (grupy wsparcia, programy korekcyjno-edukacyjne, programy 

korekcyjno-terapeutyczne, psychoterapia). 

26. Praca z rodziną zastępczą 1. Piecza zastępcza – zagadnienia merytoryczno – prawne. Standardy pieczy zastępczej. Koordynator 

rodzinnej pieczy zastępczej – rola i zadania; zasady współpracy z rodziną zastępczą. 2. Zadania rodziny 

zastępczej. 3. Psychologiczny aspekt rodzicielstwa zastępczego. 4. Trudność roli rodzica zastępczego. 

5. Rola, wpływ i znaczenie rodziny biologicznej dla dzieci w pieczy zastępczej. Współpraca rodziny 

zastępczej i rodziny biologicznej. 6. Sytuacja dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej (emocje, 

potrzeby, trudności, konflikt lojalności).Trudności adaptacyjne dzieci w rodzinach zastępczych. 

Perspektywa realizacji potrzeb dziecka w rodzinie zastępczej. Doświadczenie  i obszary straty u dzieci 

w pieczy zastępczej. 7. Metody pracy z dzieckiem i rodziną zastępczą. Praca z rodziną zastępczą – 

konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapia i mediacje, grupy wsparcia, szkolenia, znaczenie 

wsparcia środowiska lokalnego. 8. Wspieranie rodziców zastępczych w rozwijaniu kompetencji 

rodzicielskich. 

27. Podstawy wiedzy seksuologicznej 1. Modele seksualności człowieka. 2. Rozwój seksualny. 3. Od orientacji seksualnej do tożsamości 

seksualnej. 4. Metody i środki świadomej prokreacji. 5. Prawa seksualne człowieka. 6. Zdrowie 

seksualne i reprodukcyjne 7. Rodzaje interwencji seksuologicznej. 8.Cyberseksualność. 9. 

Niepełnosprawność (fizyczna lub psychiczna) a zdrowie seksualne. 10. Problemy osób LGBTQ. 11. 

Aspekty etyczne. 

28. Emisja głosu 1. Budowa i działanie aparatu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego i ich optymalne 

wykorzystanie w pracy zawodowej głosem. 2. Ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne. 3. Praca 

nad techniką mowy. 4. Praca z tekstem. 5. Głos jako narzędzie pracy nauczyciela. 6. Higiena pracy 

głosem. 

29. Praktyka pedagogiczna 1. Praktyki realizowane są na II stopniu studiów w placówkach edukacyjnych i doradczych, które 

umożliwiają poznanie specyfiki pracy doradczej oraz doskonalenie kompetencji zawodowych oraz w 

szkołach umożliwiających doskonalenie kompetencji potrzebnych do prowadzenia przedmiotu 

Wychowanie do życia w rodzinie. 2. Podstawowe miejsca praktyk to poradnie psychologiczno-

pedagogiczne; specjalistyczne poradnie rodzinne; Centra Pomocy rodzinie; Opiniodawcze Zespoły 
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Sądowych Specjalistów (dawne RODK), ośrodki adopcyjne, gabinety pedagoga i psychologa szkolnego 

w szkołach; szkoły realizujące zajęcia z Wychowania do życia w rodzinie na różnych poziomach 

kształcenia. 3. Studenci poznają cele i zadania szkoły, poradni i placówek pomocy, podstawowe przepisy 

regulujące ich pracę, tok postępowania z uczniem/klientem (dziećmi, młodzieżą, dorosłymi), 

podstawowe metody i narzędzia pracy wykorzystywane przez nauczycieli Wychowania do życia w 

rodzinie oraz doradców i sposób prowadzenia dokumentacji. 4. Praktyka ma zarówno charakter 

hospitacyjny, asystencki oraz zadaniowy - studenci poznają specyfikę pracy różnych instytucji, 

prowadzą obserwacje uczestniczące i towarzyszą w procesie udzielania porady, terapii 

psychopedagogicznej, w pracy doradcy rodzinnego, jak również biorą udział we wszystkich działaniach 

podejmowanych przez pracowników danej placówki – samodzielnie przeprowadzają wywiady z dziećmi, 

rodzicami i rodzinami, wykonują elementy badań psychopedagogicznych, przeprowadzają diagnozę 

pedagogiczną, prowadzą zajęcia w zakresie poradnictwa rodzinnego i wychowawczego, w szkołach 

asystują i prowadzą zajęcia/warsztaty z Wychowania do życia w rodzinie. 
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Pedagogika dla absolwentów studiów licencjackich kierunków niepedagogicznych i nienauczycielskich 

 

l.p.  Nazwa przedmiotu  Treści programowe 

1. Pedagogika ogólna 

Problematyka podejmowana w ramach wykładów: Pedagogika i edukacja w ponowoczesności. 

Charakterystyka pedagogiki jako nauki: społeczno-kulturowe uwarunkowania wiedzy pedagogicznej 

we współczesnym społeczeństwie. Elementy metodologii poznania. Teorie naukowe a praktyka 

edukacyjna. Dyscypliny i subdyscypliny pedagogiki – wybrane omówienia. Język współczesnej 

pedagogiki. Centralne kategorie pedagogiczne. Od nauczania do uczenia się – zmiana paradygmatu. 

Filozoficzne i ideologiczne podstawy wychowania i edukacji. Ewolucja tożsamości pedagogiki. Wybrane 

problemy współczesnej pedagogiki. Problematyka podejmowana w ramach ćwiczeń: Charakterystyka 

pedagogiki jako nauki – ewolucja tożsamości dyscypliny. Centralne kategorie pedagogiczne. Rola 

pedagoga/nauczyciela/ wychowawcy we współczesnym społeczeństwie. Aksjologia wychowania. Dwie 

racjonalności w wychowaniu, teoria krytyczna, pedagogika emancypacyjna. 

2. Psychologia społeczna 

1. Wprowadzenie do psychologii społecznej. Podstawowe pojęcia psychologii społecznej. Motywy 

społeczne. 2. Wiedza i sądy o świecie społecznym. Struktura i funkcjonowanie wiedzy o świecie 

społecznym. Heurystyki formułowania sądów o świecie społecznym. 3. Stereotypizowanie innych ludzi. 

Pojęcie stereotypu. Stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja. Treść, źródła i konsekwencje stereotypów. 

4. Spostrzeganie innych ludzi. Etapy procesu spostrzegania. Proces oceniania siebie i innych ludzi. 

Deformacje procesu oceniania. Proces atrybucji. Deformacje procesu atrybucji. 5. Ja: organizacja i 

funkcjonowanie samowiedzy. Treści zawarte w Ja. Autoprezentacja. Samoocena. 6. Postawy i zmiana 

postaw. Struktura i własności postaw. Dysonans poznawczy. 7. Zachowania konformistyczne. 

Normatywny i informacyjny wpływ społeczny. Sytuacyjne i dyspozycyjne wyznaczników zachowań 

konformistycznych. 8. Atrakcyjność interpersonalna. Wyznaczniki atrakcyjności interpersonalnej. 

Konsekwencje atrakcyjności. 

3. Psychologia rozwoju człowieka 

1. Rozwój psychiczny jako przedmiot badań naukowych: pojęcie rozwoju psychicznego, ciągłość i 

zmiana w cyklu życia; cel zmian rozwojowych; czynniki rozwoju (biologiczne, środowiskowe, 

podmiotowe); strategie i metody badawcze; analiza i interpretacja wyników badań; teorie rozwoju: 

poznawczo – rozwojowa, behawioralna, psychodynamiczna, humanistyczna. 2. Okres niemowlęcy: 

rozwój motoryczny, związek z psychiką; percepcja i sposoby jej badania; pamięć; początki mowy; okres 

sensoryczno – motoryczny, rozwój pojęcia przedmiotu; związki społeczne: przywiązanie; obraz siebie i 

poczucie tożsamości. 3. Okres przedszkolny: zmiany fizyczne; rozwój mowy; zmiany w myśleniu: 

podejście Piageta, Wygotskiego, dziecięce teorie umysłu; związki z rówieśnikami; rozwojowy sens 

zabawy; przejawy funkcji symbolicznej: rozwój rysowania; style rodzicielskie, wpływ rozwodu; rozwój 

Ja: samokontrola, tożsamość płciowa. 4. Późne dzieciństwo: zmiany fizyczne; funkcjonowanie 

poznawcze: operacje konkretne, style poznawcze, tempo poznawcze, rozwój pojęć, rozwiązywanie 

problemów; dojrzałość szkolna, trudności szkolne; rozwój emocjonalny; modele rozwoju rozumowania 

moralnego; związki społeczne; poczucie własnej wartości. 5. Dorastanie: zmiany fizyczne, rola 

hormonów; wczesne i późne dojrzewanie; funkcjonowanie poznawcze: operacje formalne, egocentryzm 

młodzieńczy, idealizm; tożsamość: kontrowersje wokół kryzysu tożsamości, statusy tożsamości wg 

Marcii; związki społeczne; zagrożenia okresu dorastania. 6. Dorosłość: specyfika rozwoju w dorosłości; 

zmiany fizyczne: starzenie się; poznawcze funkcjonowanie w dorosłości: zmiany poziomu inteligencji, 
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pamięć, kontrowersje wokół postformalnych form myślenia; zadania rozwojowe: wybór stylu życia, 

kariera zawodowa, rodzina; funkcjonowanie emocjonalne, kontrola emocjonalna; osobowość: 

stabilizacja vs zmiana, różne poglądy. 

4. 
Biomedyczne podstawy  

rozwoju i wychowania 

1. Anatomia i fizjologia człowieka z uwzględnieniem najczęstszych zaburzeń rozwoju i chorób. 2. Rozwój 

ontogenetyczny człowieka. 3. Czynniki rozwoju człowieka. 4. Metody oceny wieku biologicznego. 

5. 
Wybrane zagadnienia  

współczesnej filozofii 

Nowoczesność, ponowoczesność i postmodernizm; nawy sposób myślenia w naukach 

humanistycznych: pluralizm, relatywizm, kontekstualizm, postprawda; kolonializm, totalitaryzm i 

Zagłada a współczesność; ponowoczesne społeczeństwa, wielość kultur i tradycji etycznych a moralny 

pluralizm; źródła moralności i czynniki wpływające na karierę moralną; etyka i jej wybrane 

współczesne nurty; władza sądzenia; transformacja społeczno-kulturowa: wyznaczniki nowoczesności 

i ponowoczesności, zasadnicze idee; społeczeństwo ryzyka i społeczeństwo sieciowe; 

konsumpcjonizm i kultura popularna; cztery rewolucje i wiek migracji; glokalizacja – model globalnej 

cyrkulacji przepływów, globalne podziały i nierówności; przestrzenie i miejsca, wojny miejskie; 

światowe społeczeństwo obywatelskie; współczesna demokracja; współczesna religijność; 

współczesny feminizm; technopol; sztuka i doświadczenie estetyczne; postmodernizm w sztuce i 

estetyzacja; okrucieństwo i wojna; dyskurs i przemoc symboliczna; filozofia interpretacji i strategie 

czytania – wybrane ujęcia,  poststrukturalizm,  dekonstrukcja, współczesna teoria krytyczna (przemoc 

symboliczna, opór, krytyczność emancypacja). 

6. Socjologia edukacji 

Status naukowy socjologii edukacji; przedmiot, zadania i funkcje edukacji w świecie współczesnym;  

prekursorzy socjologii edukacji; podstawowe pojęcia z zakresu socjologii edukacji: edukacja formalna, 

merytokracja, kredencjalizm, kapitał kulturowy, habitus, reprodukcja społeczna; edukacja formalna w 

różnych systemach społecznych i kulturach; edukacja formalna w poglądach funkcjonalistów i 

zwolenników konfliktu; stratyfikacja społeczna i ruchliwość wertykalna: teoria reprodukcji społecznej;  

edukacja w kontekście nierówności społecznych: czynniki różnicujące dostęp do edukacji; 

międzyśrodowiskowe zróżnicowanie szans edukacyjnych w Polsce; ideologie edukacyjne; społeczne, 

ekonomiczne i polityczne uwarunkowania procesu edukacji; szkoła jako miejsce przemocy 

symbolicznej;  szkoła jako agenda edukacji w kontekście określonych procesów i zjawisk: np. ocenianie, 

ukryty program; nauczyciel i jego rola w procesie wyrównywania szans edukacyjnych: „efekt 

pigmaliona", etykietowanie, funkcjonowanie stereotypów, kody językowe, „handel ocenami”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

7. 
Historia wychowania  

do końca XVIII wieku 

I. Historia wychowania jako nauka, przedmiot i cele; źródła i opracowania. Znaczenie historii 

wychowania w kształceniu pedagogicznym. 

II. Wychowanie w starożytnej Grecji – tło politycznych,  społecznych,  gospodarczych przemian w 

starożytnej Grecji. Wychowanie w epoce homeryckiej - ukształtowanie etosu rycerza. Dwa modele 

wychowania w polis greckich: Sparta - studium cech państwa totalitarnego (etos wojownika), Ateny 

- narodziny demokracji (etos obywatela). Grecka myśl i praktyka pedagogiczna (sofiści i filozofowie). 

Edukacja w cywilizacji hellenistycznej (paideia).  

III. Wychowanie w starożytnym Rzymie – tło politycznych, społecznych, gospodarczych przemian. 

Rola rodziny w wychowaniu starorzymskim (etos dobrego gospodarza). Przyswajanie greckiego 

systemu wychowania przez Rzymian. Organizacja szkolnictwa w starożytnym Rzymie. Kwintylian – 

twórca ideału nauczyciela i ucznia – obywatela. Chrześcijaństwo wobec szkoły grecko-rzymskiej. 
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IV. Wychowanie w wiekach średnich - tło politycznych, społecznych i gospodarczych przemian w 

Europie. Zmierzch szkoły antycznej. Pierwsze szkoły chrześcijańskie. Rola Ojców Kościoła  w rozwoju 

edukacji. Szkolnictwo kościelne (treści, metody wychowania i nauczania). Wychowanie stanowe. 

Powstanie średniowiecznych uniwersytetów i ich wpływ na rozwój życia społecznego, gospodarczego, 

kulturalnego i naukowego ówczesnej Europy. 

V. Czasy odrodzenia. Geneza renesansu włoskiego. Myśl pedagogiczna zachodnioeuropejskiego 

renesansu. Wpływ reformacji i kontrreformacji na szkolnictwo w Europie. Powstanie humanistycznych 

szkół średnich. Polska myśl pedagogiczna doby odrodzenia. Degeneracja szkoły humanistycznej w 

XVII wieku – poglądy i działalność J.A.Komeńskiego. 

VI. Okres oświecenia - uwarunkowania polityczne, społeczne i gospodarcze w Europie i Polsce. Myśl 

filozoficzna i naukowa wczesnego oświecenia. Pedagogika naturalna J.J.Rousseau.  J.Locke – ideał 

wychowania gentelmana - światowca. Początki polskiego oświecenia. Czasy saskie i próby reform 

szkolnictwa (S.Konarski). Czasy stanisławowskie - Szkoły Rycerskie. Powstanie, działalność i 

znaczenie Komisji Edukacji Narodowej. Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych. 

8. Metodologia badań społecznych 

I. Metodologia jako nauka opisowa i normatywna. Podstawowa terminologia. Paradygmatyczna 

koncepcja rozwoju nauki. Budowa i funkcje teorii naukowych. Wybrane stanowiska teoretyczne w 

naukach społecznych i ich rozwiązania metodologiczne. II. Proces badawczy w badaniach nad 

edukacją. Struktura koncepcji badawczej. Formułowanie problematyki badawczej. Dobór metod i 

technik badawczych. Dobór próby badawczej. Konstruowanie narzędzi badawczych. Realizacja badań. 

Prezentacja, analiza i interpretacja wyników badań. III. Podstawowe orientacje metodologiczne w 

badaniach nad edukacją. Ilościowe i jakościowe orientacje w badaniach nad edukacją. Idea 

komplementarności badań i koncepcja triangulacji metodologicznej. Pozycja i rola badacza w 

badaniach ilościowych i jakościowych. IV. Etyka w badaniach nad edukacją. Moralne problemy 

pedagoga w roli badacza. Badacz jako refleksyjny i zaangażowany praktyk. Przykłady problemów 

etycznych w badaniach pedagogicznych. 

9. Teoria wychowania 

Status naukowy teorii wychowania. Interdyscyplinarność przedmiotu teorii wychowania. Etapy 

rozwoju teorii wychowania. Przedmiot, zadania i funkcje teorii wychowania. Podstawowe pojęcia w 

zakresie wiedzy o wychowaniu: socjalizacja, akulturacja, opieka, edukacja, wychowanie 

intencjonalne.  Wychowanie w świetle koncepcji filozoficznych, psychologicznych i pedagogicznych. 

Wychowanie a samowychowanie. Racjonalności w wychowaniu a sens rozumienia wychowania. 

Wychowanie intencjonalne autorytarne – istota, wyznaczniki, uwarunkowania i przebieg. Wychowanie 

intencjonalne antyautorytarne - istota, wyznaczniki, uwarunkowania i przebieg. Pedagogiczne aspekty 

Regulacyjnej Teorii Osobowości. Wymiary wychowawczego oddziaływania i źródło zadań dla 

wychowawcy. Istota doświadczenia i jego struktura.  Warunki doświadczania przez wychowanka. 

Kształtowanie się tożsamości osobowej, społecznej i kulturowej wychowanka.  Wartości w 

wychowaniu. Ich regulacyjny charakter oraz proces internalizacji wartości. Edukacja aksjologiczna w 

wybranych obszarach wychowawczych oddziaływań. Podmiotowość w wychowaniu. Podmioty 

wychowania i cel wychowania. Wychowanek i jego podmiotowość w ujęciu adaptacyjnym i 

emancypacyjnym. Szanse zaistnienia jako podmiot. Dynamika procesu wychowania. Pojęcie i funkcje 

celów wychowania Obiektywny i subiektywny wymiar sytuacji wychowawczej. Doświadczanie i 

warunki nabywania doświadczeń. Skuteczność wychowania rozpatrywana z perspektywy procesu 

wychowania. Stosunek wychowawczy i rodzaje wpływów wychowawczych. Metody wychowania - 
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istota, technika stosowania, warunki skuteczności.  Wychowawcza użyteczność bajki jako metody 

perswazyjnej. Opracowanie bajki terapeutycznej.  Dziedziny wychowania a wychowanie 

intencjonalne. Wychowanie wobec nowych wyzwań: wychowanie w obliczu globalizacji, wychowanie 

do demokracji i obywatelskości; wychowanie do pokoju, wychowanie w perspektywie 

wielokulturowości i międzykulturowości; wychowanie wobec idei wspólnotowości – także Wspólnoty 

Europejskiej. Podstawowe środowiska wychowawcze i właściwe im procesy oddziaływania 

socjalizacyjnego i wychowawczego. Granice i mierniki oddziaływań wychowawczych.  

10. Dydaktyka ogólna 

Podstawowe pojęcia dydaktyczne, zróżnicowanie teoretycznych podstaw kształcenia – systemów 

dydaktycznych. Mapa paradygmatów dydaktycznych. Podstawowe zasady kształcenia i ich 

wymagania. Podstawowe założenia aksjologiczne i teleologiczne kształcenia. Planowanie, 

operacjonalizacja celów uczenia się i nauczania – projektowanie i analiza. Podstawowe założenia 

teoretyczne dotyczące treści kształcenia. Podstawowe założenia teoretyczne dotyczące sprawdzania i 

oceny osiągnięć uczniów. Ewaluacja i ocena w procesie dydaktycznym – funkcja, uwarunkowania, 

formy i sposoby sprawdzania rezultatów edukacyjnych. Proces nauczania-uczenia się. Problematyka 

praktyki dydaktycznej - programy kształcenia. Metody nauczania i uczenia się. Formy organizacyjne, 

metody i środki dydaktyczne – ujęcie definicyjne, sposoby doboru. Planowanie pracy dydaktycznej – 

rodzaje planów; konspekty zajęć – konstrukcja i zawartość. Praca z uczniem zdolnym i ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. Niepowodzenia szkolne – przyczyny i przejawy, rodzaje i skutki oraz 

sposoby przeciwdziałania. 

11. 
Teoria i praktyka pedagogiczna  

w XIX i I połowie XX wieku 

I. Szkolnictwo europejskie na przełomie XVIII i XIX wieku. 1. Wpływ Rewolucji Francuskiej na powstanie 

liberalnego systemu szkolnego w XIX wieku. 2. Filantropizm, Neohumanizm. 3. Przedstawiciele 

europejskiej pedagogiki: J.H.Pestalozzi – teoria nauczania początkowego; J.F.Herbart – pedagogika 

filozoficzna, szkoła tradycyjna. II. Główne problemy szkolnictwa polskiego pod zaborami. 1. Zabór 

rosyjski: szkolnictwo polskie w Królestwie Polskim. 2. Zabór pruski: szkolnictwo i oświata w Wielkim 

Księstwie Poznańskim. 3. Zabór austriacki: autonomia szkolna Galicji. III. Szkolnictwo i oświata w 

Drugiej Rzeczypospolitej. 1. Sejm Nauczycielski i jego rola w kształtowaniu oświaty. 2. Organizacja 

polskiego szkolnictwa w latach 1918-1932.  3. Reforma szkolna z 11 marca 1932 roku. 4. Rozwój 

pedagogiki opiekuńczej i specjalnej. 5. Polska myśl pedagogiczna okresu międzywojennego: teoria 

wychowania narodowego; teoria wychowania państwowego; pedagogika społeczna – H.Radlińska; 

poglądy pedagogiczne:  M.Grzegorzewskiej,  J.Korczaka. IV. Nowe kierunki w pedagogice początku XX 

wieku. 

12. 
Metody i techniki badań 

społecznych 

1. Sondaż diagnostyczny, ankieta i wywiad ustrukturyzowany. 2. Socjometria i quaziekspekryment 

pedagogiczny. 3. Obserwacja nieuczestnicząca, bezpośrednia, uczestnicząca i shadowing. 4. Wywiad 

jako metoda i technika badawcza: metoda dialogowa – rozmowa; wywiady: swobodny, pogłębiony, 

etnograficzny, z fotografią, focusowy, biograficzno-narracyjny, ekspercki. 5. Analiza dokumentów: 

ilościowa i jakościowa analiza treści wobec werbalnych i (audio)wizualnych materiałów badawczych. 

6. Strategie badawcze z użyciem fotografii. 7. Badanie w działaniu w praktyce pedagogicznej. 8. 

Etnografia edukacyjna. 

13. Seminarium magisterskie 

1.Projektowanie badania. 2. Badania ilościowe i jakościowe. 3. Metody doboru próbki. 4. Metody 

zbierania danych w badaniach ilościowych. 5. Metody zbierania danych w badaniach jakościowych. 6. 

Metody analizy danych. 7. Struktura pracy (kompozycja, przypisy, bibliografia). 
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         Specjalność:  Animacja społeczno-kulturalna 

14. 
Podstawy zarządzania 

organizacjami 

1. Pojęcie organizacji, typy struktur organizacyjnych. 2. Istota procesu zarządzania. 3. Składowe 

procesu zarządzania. 4. Planowanie w organizacji i rodzaje planów. 5. Projektowanie i zmienianie 

organizacji. 6. Style kierowania. 7. Człowiek dorosły jako podmiot procesu zarządzania. 8. 

Psychologiczne aspekty odejmowania decyzji kierowniczych. 9. Podejścia motywacyjne w 

zarządzaniu. 10. Istota i etapy procesu kontroli. 11. Podstawy zarządzania strategicznego. 12. Nowe 

podejścia do zagadnienia zysku i misji organizacji. 

15. 
Wprowadzenie do wiedzy o 

kulturze popularnej 

1. Kultura masowa a kultura popularna. 2. Krytyka kultury masowej. 3. Audiowizualność kultury 

współczesnej a kultura popularna. 4. Mit i kultura popularna. 5. Postmodernizm i kultura popularna. 

6. Studia kulturowe i kultura popularna. 7. Kultura popularna i pedagogika. 8. Telewizja, teksty i 

odbiorcy. 9. Przestrzeń kulturowa i miasto jako miejsce. 10. Wybrane aspekty muzyki popularnej. 11. 

Literatura popularna, Gazety i czasopisma. 12. Młodość, styl i opór. 13. Ikony popkultury. 14. 

Konsumpcja jako zjawisko życia codziennego. 15. Przedmioty kultowe - kult przedmiotów. 16. 

Podróżowanie vs turystyka masowa. 

16. 
Podstawy animacji społeczno-

kulturalnej 

1. Koncepcje animacji społeczno-kulturalnej od lat dziewięćdziesiątych XX w. do chwili obecnej. 2. 

Porównanie definicji ze wskazaniem przesuwania akcentów z animatora jako lidera do animacji 

otwartej - negocjowanej i prowadzonej zespołowo. 3. Analiza potencjału twórczego jednostki a grupy. 

4. Sposoby wyzwalania aktywności i kreatywności jako procesu animacyjnego. 5. Analiza wybranych 

projektów animacyjnych – krytyka, refleksja, ewaluacja. 5. Animowanie jako uczenie się. 6. Metody 

działań animacyjnych małych grup społecznych (konstruowanie projektów). 

17. Warsztaty teatralne 
1. Tworzywa teatralne. 2. Środki wyrazu w teatrze. 3. Kompozycja przedstawienia. 4. Adaptacja 

tekstu na potrzeby przedstawienia amatorskiego. 5. Podstawowe zasady poruszania się na scenie i 

wymowy scenicznej. 

18. Pedagogika społeczna 

I. Wprowadzenie w problematykę pedagogiki społecznej. Humanistyczny, społeczno-kulturowy i 

aksjologiczny wymiar tej nauki. II. Podstawowe pojęcia i kategorie dyscypliny: środowisko, 

środowisko wychowawcze, siły społeczne, kapitał społeczny, opieka, pomoc, profilaktyka, 

kompensacja, wsparcie społeczne. Współczesne idee, funkcje i zadania pedagogiki społecznej.  III. 

Pedagogika społeczna a praca socjalna/społeczna. Źródła, rodowód i prekursorzy pedagogiki 

społecznej na świecie i w Polsce. IV. Ewolucja form i zakresu pracy socjalnej; jej aktualne wymiary i 

nowe horyzonty.  V. Polityka społeczna a pedagogika społeczna. Rodzaje i źródła wsparcia 

społecznego; pomoc formalna i nieformalna, trzy sektory pomocy społecznej. VI. Modele pracy 

socjalnej/społecznej. Empowerment; projekt socjalny. VII. Środowisko życia człowieka jako obszar 

działania pedagoga społecznego. Współczesna rodzina jako środowisko wychowawcze: typy, funkcje, 

przemiany, zagrożenia, sposoby wsparcia.  VIII. Środowisko lokalne jako mała ojczyzna: struktura, 

funkcje, przemiany, sposoby aktywizacji.  IX. Grupy rówieśnicze młodzieży- specyfika, funkcje, 

przemiany, sposoby aktywizacji. X. Wybrane problemy społeczne jako wyzwania dla pedagogiki 

społecznej: ubóstwo, bezrobocie, bezdomność, nierówności społeczne, marginalizacja, wykluczenie 

społeczne.  XI. Przyczyny, przejawy, skutki oraz możliwości przeciwdziałania negatywnym zjawiskom 

i kwestiom społecznym.  XII. Wybrane dziedziny aktywności człowieka: aktywność społeczna i 

obywatelska, wolontariat. Organizacje pozarządowe jako obszar pedagogiki społecznej.  XIII. Rola 
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pedagoga społecznego w budowaniu kapitału społecznego oraz w tworzeniu społeczeństwa 

obywatelskiego; organizacje pozarządowe i grupy samopomocy.  XIV. Pedagogika społeczna i praca 

socjalna wobec problemów starzenia się i starości. 

19. Andragogika 

1. Podstawowe pojęcia i teorie edukacji dorosłych: andragogika, edukacja dorosłych, 

samowychowanie, samokształcenie. 2. Podstawowe teorie andragogiczne. 3. Uczenie się w 

organizacjach. 4. Formy pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi. 5. Projektowanie działań 

edukacyjnych z osobami dorosłymi w różnych obszarach ich aktywności. 

20. 
Socjologiczne problemy małych 

grup społecznych 

1. Teorie mikrosocjologiczne. 2. Definicja grupy i specyfika pracy z grupą. 3. Typologie grup. 4. 

Komunikacja interpersonalna. 5. Budowanie zespołu i role zespołowe. 6. Podstawy teorii gier w 

planowaniu pracy malej grupy społecznej. 7. Układ statusów władzy. 8. Specyfika procesu 

grupowego: dynamika procesu grupowego, struktura grupy, zjawiska zachodzące w grupie. 9. Statusy 

i cele. 10. Planowanie pracy z grupą. 

21. Wprowadzenie do wiedzy o filmie 

I. Zagadnienia z estetyki filmu fabularnego: 1.Film jako sztuka narracyjna. 2. Styl zerowy w filmie. 

3. Historyczna ewolucja form montażowych. 4. Montaż filmowy – próba definicji i podziału. 5. Montaż 

obrazu i montaż dźwięku. 6. Interpunkcja filmowa. Rodzaje i łączenie sekwencji. 7. Narracja filmowa. 

8. Czas i przestrzeń w filmie. 9. Muzyka w filmie. 10. Film autorski i kino gatunku. II.  Zagadnienia z 

historii filmu: 1. Prymitywy braci Lumiere. 2. Georges Melies – twórca filmu fabularnego. 3. Film 

dell’art. Wielkie lata filmu niemego. 4. Pierwsze lata filmu dźwiękowego. 5. Film w czasie II wojny 

światowej. 6. Neorealizm. 7. „Nowa fala”. 8. Angielskie kino „młodych gniewnych”. 9. Film polski w 

perspektywie historycznej. 10. Współczesne kino światowe. 

22. 
Podstawy prawne  

działalności społeczno-kulturowej 

1. Działalność społeczno-kulturowa w Polsce. 2. Placówki kultury i podstawy prawne ich 

funkcjonowania. 3. Wymogi formalne prowadzenia działalności animacyjnej. 4. Organizacja imprez 

masowych w Polsce. 5. Ochrona zabytków i dziedzictwa narodowego. 

23. Analiza tekstów kulturowych 

1. Perspektywy analityczne wobec tekstu. 2. Kultura popularna jako tekst kulturowy. 3. Fotografia 

dokumentarna w perspektywie analitycznej. 4. Telewizyjny program informacyjny w perspektywie 

dyskursywnej. 5. Prasa codzienna w perspektywie strukturalistycznej. 6. Serial jako współczesny 

tekst kulturowy. 7. Edukacyjny potencjał filmu – ujęcie hermeneutyczne. 

24. 
Metody i techniki  

animacji społeczno-kulturalnej 

1. Zdefiniowanie dynamiki pojęcia animacji społecznej. 2. Przedstawienie roli animatora działań 

społecznych w świetle różnych paradygmatów – krytyczna analiza celów animacji i kreowanie potrzeb 

społecznych w tym zakresie. 3. Zaznajomienie studentów z wybranymi metodami i technikami 

animacji społecznej wraz z przykładami dobrych praktyk. 4. Projektowanie działań z zakresu animacji 

społecznej: diagnoza potrzeb społecznych, wybór grupy docelowej, ustalenie celów i rezultatów 

działania, opracowanie działań, dobór metod i technik animacji do wybranej grupy odbiorców – 

realizacja projektu – zespołowa ewaluacja działań.  

25. 
Diagnozowanie potrzeb  

społeczno-kulturalnych 

1. Typy badań diagnostycznych i obszary diagnozowanych potrzeb. 2. Wywiad, obserwacja i analiza 

dokumentów jako metody/techniki diagnozy. 3. Przykłady badań diagnostycznych w animacji 

społeczno-kulturowej. 4. Etnografia edukacyjna jako opisowa metoda diagnozowania potrzeb 

edukacyjnych. 5. Badanie w działaniu jako partycypacyjna metoda diagnozowania potrzeb i 

podejmowania aktywności animacyjnej. 6. Projektowanie, przeprowadzenie i ewaluacja badania 

diagnostycznego. 
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26. 
Zarządzanie projektami 

animacyjnymi 

1. Elementarne ujęcie wniosku i projektu animacyjnego. Cykl życia projektu. Projekt a wniosek. 2. 

Istota diagnozy potrzeb, problemów, przyczyn i skutków. 3. Analiza źródeł pierwotnych i wtórnych 

projektu animacyjnego. 4. Konstruowanie celów ogólnych i szczegółowych w projekcie animacyjnym. 

5. Charakterystyka opisu grup odbiorców projektu animacyjnego. 6. Charakterystyka opisu zadań w 

projekcie animacyjnym. 7. Wskaźniki pomiaru działań projektowych - specyfika opisu rezultatów i 

produktów w projekcie animacyjnym. 8. Diagram Gantta – wykres harmonogramu zadań w projekcie. 

9. Charakterystyka budżetu w projekcie animacyjnym – szczegółowy opis kategorii wydatków. 10. 

Zarządzanie kadrą w projekcie animacyjnym – kluczowe kompetencje i struktura kadry. 11. 

Zarządzanie potencjałem i zasobami w projekcie animacyjnym. 12. Budowanie partnerstwa 

projektowego elementem skutecznej współpracy lokalnej. 13. Wyzwalanie kreatywności - czynnik 

rozwoju w procesie animacyjnym. 14. Analiza projektów animacyjnych – krytyka, rekomendacje, 

ryzyko, wartość dodana, monitoring i ewaluacja. 15. Metody działań animacyjnych - małych grup 

społecznych (konstruowanie projektów). 16. Uwarunkowania trwałości projektów animacyjnych w 

kontekście działań dla społeczności lokalnej. 17. Rodzaje źródeł finansowania działań społecznych. 

27. 
Fotografia  

w działaniach animacyjnych 

1. Historia fotografii: wybrani twórcy i nurty w fotografii. 2. Fotografia w animacji społeczno-

kulturowej – przykłady projektów. 3. Fotoreportaż jako forma narracji o mikroświatach dorosłych. 4. 

Fotografia w działaniu jako metoda wspierająca aktywność animacyjną. 5. „Żywe obrazy” i 

„refotografie” – warsztaty poświęcone fotografii. 6. Przygotowanie projektu animacyjnego z 

wykorzystaniem fotografii.   

28. 
Społeczno-kulturowe  

aspekty muzyki popularnej 

1. Muzyka popularna jako element kultury, nośnik znaczeń i wartości, wehikuł ideologiczny. 2. Muzyka 

popularna jako fenomen kultury masowej. 3. Wybrane nurty muzyki popularnej II połowy XX wieku:  

rock and roll, hard rock, rock psychodeliczny, rock progresywny, punk rock, heavy metal, grunge, 

jazz, disco, techno, rap. 4. Rockandrollowa rewolucja. 5. Kultura hip-hopowa. 6. Metodologia badań 

muzyki popularnej. 7. Spektakl muzyczny: koncert jako wydarzenie społeczno-kulturowe. 8. Muzyka 

analogowa a cyfrowa, loudness war. Jakość odtwarzanego dźwięku a odbiór muzyki. II: 1. Muzyka 

popularna, teksty i odbiorcy. 2. Ideologia w tekstach i postawach artystycznych. 3. Muzyka popularna 

– subkultury – ruchy społeczne. 4. Muzyka popularna – bunt – opór – niezależność. 5. Uczestnictwo 

w kulturze muzycznej a konsumpcja muzyki. 6. Teledyski muzyczne jako nośniki znaczeń i wartości. 

7. Muzyka popularna jako źródło i fundament kształtowania się tożsamości człowieka. Spór o wartości 

edukacyjne muzyki popularnej.  8. Artyści ideologicznie zaangażowani – biogramy twórców i 

działalności zespołów. 

29. Film w działaniach edukacyjnych 

1. Film jako odbicie problemów społecznych. 2. Sztuka filmowa jako przestrzeń socjalizacyjna i 

edukacyjna. 3. Uczestnictwo w kulturze filmowej jako proces uczenia się. 4. Pedagogiczne strategie 

wykorzystania filmu w działaniach edukacyjnych. 5. Edukacja przez film jako forma edukacji przez 

sztukę. 6. Edukacyjny wymiar narracji filmowej. 

30. 
Animacja społeczności 

wirtualnych 

1. Społeczności wirtualne oraz ich dynamika. 2. Crowdsourcing. 3. Wykorzystanie edukacyjne blogo- 

i vlogosfery. 4. Typy użytkowników Internetu. 5. Tożsamość wirtualna. 6. Socjotechnika w Internecie. 

7. Tworzenie i wykorzystanie źródeł open source. 8. Wirtualne społeczności uczące się. 9. 

Pozycjonowanie treści i skuteczność wirtualnych projektów. 

31. Wspieranie rozwoju liderów 
1. Istota przywództwa. 2. Kompetencje lidera społeczności. 3. Etapy i formy rozwoju kompetencji. 4. 

Inspirowanie i motywowanie jako kluczowe kompetencje liderów. 5. Kompetencje w zakresie 
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planowania, podejmowania decyzji i organizowania działań. 6. Kompetencje komunikacyjne liderów 

(aktywne słuchania, prowadzenie dyskusji). 7. Coaching i mentoring w rozwoju liderów. 

32. 

Praca środowiskowa w 

społecznościach zróżnicowanych 

kulturowo 

1. Podstawowe zagadnienia dotyczące migracji i różnorodności, problemy związane z separacją, 

asymilacją, adaptacją, integracją, marginalizacją. 2. Charakterystyka i specyfika wybranych grup 

mniejszości i grup cudzoziemców mieszkających w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem 

mniejszości romskiej). 3. Elementy diagnozy środowisk międzykulturowych. 4. Podstawy prawne 

dotyczące pobytu cudzoziemców na terytorium RP. 5. Podstawy edukacji międzykulturowej i 

antydyskryminacyjnej. 6. Wybrane metody pracy animacyjnej i edukacyjnej w środowiskach 

wielokulturowych i mniejszościowych, z uwzględnieniem działań na rzecz integracji pokoleń. 7. Film, 

muzyka, teatr, fotografia w pracy środowiskowej w społecznościach zróżnicowanych kulturowo. 8. 

Charakterystyka i specyfika wydarzeń kulturalnych (lokalnych, międzynarodowych) m.in. festiwale, 

projekty. 9. Animacja/edukacja Polonii. 10. Przykłady dobrych praktyk pracy środowiskowej w 

społecznościach zróżnicowanych kulturowo (programy, inicjatywy) – podejście krytyczne; 

Innowacyjne rozwiązania w pracy animacyjnej i edukacyjnej w społecznościach zróżnicowanych 

kulturowo – podejście krytyczne. 

33. Praktyka pedagogiczna 

1. Zapoznanie się ze strukturą i organizacją pracy w wybranej placówce/firmie (poznanie 

dokumentacji placówki: regulaminy, statut, akty normatywne regulujące pracę w placówce itp.). 2. 

Zapoznanie się z infrastrukturą placówki/firmy, jej lokalizacją. 3. Poznanie specyfiki pracy w wybranej 

placówce/firmie: zakres jej działania, rodzaje zajęć, metody i formy pracy. 4. Zebranie informacji dot. 

płci, wieku, wykształcenia i kompetencji osób pracujących w placówce/firmie. 5. Zebranie informacji 

dot. charakterystyki klientów placówki/firmy (wychowanków, pacjentów, słuchaczy etc.). 6. 

Omówienie podstaw etyki zawodowej w miejscu pracy. 7. Obserwacja działań podejmowanych w 

placówce oraz obserwacja osób tam przebywających (w różnych formach ich aktywności). 8. 

Rozmowa z osobami pracującymi w danej placówce/firmie na temat trudności i satysfakcji związanych 

z wykonywaną pracą. 9. Udział w naradach, spotkaniach, zebraniach oraz innych formach aktywności 

podejmowanych przez pracowników placówki. 10. Samodzielna realizacja zajęć wpisanych w 

obowiązki praktykanta (w tym samodzielna realizacja określonych zadań wskazanych i omówionych 

przez opiekuna praktyki z ramienia instytucji). 11. Nabywanie umiejętności związanych z pracą w 

danej placówce/firmie poprzez omawianie wszystkich wykonywanych czynności przez praktykanta 

z opiekunem praktyki z ramienia instytucji. 12. Ewaluacja praktyki pedagogicznej z opiekunem 

praktyki z ramienia instytucji oraz opiekunem z ramienia Uniwersytetu Wrocławskiego. 

        Specjalność:  Edukacja dorosłych i marketing społeczny 

14. 
Podstawy prawne edukacji 

dorosłych 

Treści programowe zostały dostosowane do formy zajęć, na wykładach prezentowane są zagadnienia 

ogólne, które można określić mianem prawoznawstwa (np. system prawa stanowionego czy 

zwyczajowego, język prawny, język prawniczy, norma prawna, stosunek prawny, stosunek pracy 

etc.), propedeutyki z zakresu prawa, potrzebnej do czytania i korzystania z tekstów prawnych. 

Natomiast na ćwiczeniach realizowane są treści szczegółowe, odnoszące się do przepisów zawartych 

w aktach normatywnych, tj. np. Kodeks pracy, Prawo oświatowe. 

Treści obejmują następującą problematykę: podstawowe zasady prawa pracy, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na obowiązek pracodawcy w ułatwianiu pracownikom podnoszenia kwalifikacji 



48 

zawodowych (zgoda, skierowanie pracownika na kursy, studia, zawarcie z nim umowy, finansowanie 

kształcenia, udzielenie urlopu szkoleniowego, zmniejszenie czasu pracy etc.). Kształcenie ustawiczne, 

akredytacja placówek i ośrodków kształcenia ustawicznego, szkoły publiczne dla osób dorosłych 

(struktura, rekrutacja), certyfikowane kursy zawodowe dla dorosłych. Działalność edukacyjna 

urzędów pracy. 

15. 
Formalne i nieformalne obszary 

uczenia się dorosłych 

1. Blog i blogowanie  jako obszar uczenia się ludzi dorosłych. 2. Podróż w ujęciu andragogicznym. 3. 

Edukacyjny potencjał przestrzeni miasta. 4. Teledysk jako obszar uczenia się ludzi dorosłych. 5. 

Fotografia w działaniu” jako metoda pracy z dorosłymi. 

16. Edukacja kulturalna dorosłych 

1. Kształtowanie się pojęcia kultury. Funkcje kultury. Rozumienie kultury w socjologii i antropologii. 

2. Kultura „wysoka” i „niska”. Kształtowanie się kultury masowej. 3. Audiowizualność kultury 

współczesnej. 4. Analiza mediów w poglądach szkoły frankfurckiej. Kultura popularna a strukturalizm 

i semiologia. Media w poglądach postmodernistów kulturowych. Przekaz telewizyjny w teorii 

interakcjonizmu symbolicznego. Ogólna charakterystyka publiczności telewizyjnej. 5. Media jako 

przestrzeń konstruowania tożsamości. 6. Aktywność kulturalna ludzi dorosłych i jej zagrożenia. 7. 

Kultura popularna jako obszar edukacji kulturalnej. 8. Rozumienie edukacji kulturalnej w pedagogice 

(koncepcja wychowania estetycznego dawnego nurtu, klasyczne polskie koncepcje edukacji 

kulturalnej, ponowoczesne koncepcje edukacji kulturalnej). 

17. Wybrane problemy gerontologii 

1. Rozumienie gerontologii – ujęcie interdyscyplinarne. 2. Starzenie się i starość – omówienie 

podstawowych pojęć. Fazy starości. 3. Zadania rozwojowe człowieka starzejącego się i starego w 

kontekście zmieniającego oraz starzejącego się społeczeństwa. 4. Możliwości i ograniczenia rozwoju 

człowieka starego. 5. Przygotowanie do starości – edukacja do starości, profilaktyka gerontologiczna. 

6.  Teorie starzenia się. 7. Style życia osób starszych. 8. Wybrane aspekty życia codziennego osób 

starych – m.in. miłość i seksualność w starości; cielesność seniorów; duchowość osób starszych; 

aktywność zawodowa seniorów; człowiek stary wobec choroby, cierpienia i śmierci. 9. Starość i 

starzenie się w wymiarze jednostkowym – studium przypadków. 10. Edukacja seniorów – potrzeby 

edukacyjne osób starszych, specyfika uczenia się w starości. 11. Uczenie się międzygeneracyjne.  12. 

Aktywność edukacyjna, społeczna i kulturalna seniorów. 13. Starość i starzenie się w mediach oraz 

tekstach kultury popularnej. 14. Starość i starzenie się  różnych kulturach i społecznościach. 15. 

Mądrość życiowa osób starych. 16. Kategorie geragoga. 

18. Praktyka pedagogiczna 

1. Zapoznanie się ze strukturą i organizacją pracy w wybranej placówce/firmie (poznanie 

dokumentacji placówki: regulaminy, statut, akty normatywne regulujące pracę w placówce itp.). 2. 

Zapoznanie się z infrastrukturą placówki/firmy, jej lokalizacją. 3. Poznanie specyfiki pracy w wybranej 

placówce/firmie: zakres jej działania, rodzaje zajęć, metody i formy pracy. 4. Zebranie informacji dot. 

płci, wieku, wykształcenia i kompetencji osób pracujących w placówce/firmie. 5. Zebranie informacji 

dot. charakterystyki klientów placówki/firmy (wychowanków, pacjentów, słuchaczy etc.). 6. 

Omówienie podstaw etyki zawodowej w miejscu pracy. 7. Obserwacja działań podejmowanych w 

placówce oraz obserwacja osób tam przebywających (w różnych formach ich aktywności). 8. 

Rozmowa z osobami pracującymi w danej placówce/firmie na temat trudności i satysfakcji związanych 

z wykonywaną pracą. 9. Udział w naradach, spotkaniach, zebraniach oraz innych formach aktywności 

podejmowanych przez pracowników placówki. 10. Samodzielna realizacja zajęć wpisanych w 

obowiązki praktykanta (w tym samodzielna realizacja określonych zadań wskazanych i omówionych 

przez opiekuna praktyki z ramienia instytucji). 11. Nabywanie umiejętności związanych z pracą w 
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danej placówce/firmie poprzez omawianie wszystkich wykonywanych czynności przez praktykanta 

z opiekunem praktyki z ramienia instytucji. 12. Ewaluacja praktyki pedagogicznej z opiekunem 

praktyki z ramienia instytucji oraz opiekunem z ramienia Uniwersytetu Wrocławskiego. 

19. Pedagogika społeczna 

I. Wprowadzenie w problematykę pedagogiki społecznej. Humanistyczny, społeczno-kulturowy i 

aksjologiczny wymiar tej nauki. II. Podstawowe pojęcia i kategorie dyscypliny: środowisko, 

środowisko wychowawcze, siły społeczne, kapitał społeczny, opieka, pomoc, profilaktyka, 

kompensacja, wsparcie społeczne. Współczesne idee, funkcje i zadania pedagogiki społecznej.  III. 

Pedagogika społeczna a praca socjalna/społeczna. Źródła, rodowód i prekursorzy pedagogiki 

społecznej na świecie i w Polsce. IV. Ewolucja form i zakresu pracy socjalnej; jej aktualne wymiary i 

nowe horyzonty.  V. Polityka społeczna a pedagogika społeczna. Rodzaje i źródła wsparcia 

społecznego; pomoc formalna i nieformalna, trzy sektory pomocy społecznej. VI. Modele pracy 

socjalnej/społecznej. Empowerment; projekt socjalny. VII. Środowisko życia człowieka jako obszar 

działania pedagoga społecznego. Współczesna rodzina jako środowisko wychowawcze: typy, funkcje, 

przemiany, zagrożenia, sposoby wsparcia.  VIII. Środowisko lokalne jako mała ojczyzna: struktura, 

funkcje, przemiany, sposoby aktywizacji.  IX. Grupy rówieśnicze młodzieży- specyfika, funkcje, 

przemiany, sposoby aktywizacji. X. Wybrane problemy społeczne jako wyzwania dla pedagogiki 

społecznej: ubóstwo, bezrobocie, bezdomność, nierówności społeczne, marginalizacja, wykluczenie 

społeczne.  XI. Przyczyny, przejawy, skutki oraz możliwości przeciwdziałania negatywnym zjawiskom 

i kwestiom społecznym.  XII. Wybrane dziedziny aktywności człowieka: aktywność społeczna i 

obywatelska, wolontariat. Organizacje pozarządowe jako obszar pedagogiki społecznej.  XIII. Rola 

pedagoga społecznego w budowaniu kapitału społecznego oraz w tworzeniu społeczeństwa 

obywatelskiego; organizacje pozarządowe i grupy samopomocy.  XIV. Pedagogika społeczna i praca 

socjalna wobec problemów starzenia się i starości. 

20. Andragogika 

1. Podstawowe pojęcia i teorie edukacji dorosłych: andragogika, edukacja dorosłych, 

samowychowanie, samokształcenie. 2. Podstawowe teorie andragogiczne. 3. Uczenie się w 

organizacjach. 4. Formy pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi. 5. Projektowanie działań 

edukacyjnych z osobami dorosłymi w różnych obszarach ich aktywności. 

21. 
Podstawy teorii organizacji i 

zarządzania 

1. Pojęcie organizacji, typy struktur organizacyjnych. 2. Środowiskowe i kulturowe aspekty 

zarządzania. 3. Istota procesu zarządzania. 4. Składowe procesu zarządzania. 5. Planowanie w 

organizacji i rodzaje planów. 6. Style kierowania. 7. Psychologiczne podstawy organizacji i zarządzania 

pracą. 8. Człowiek dorosły jako podmiot procesu zarządzania. 9. Psychologiczne aspekty odejmowania 

decyzji kierowniczych. 10. Podejścia motywacyjne w zarządzaniu. 11. Istota i etapy procesu kontroli. 

12. Przełamywanie oporu wobec kontroli. 13. Podstawy zarządzania strategicznego. 14.  Nowe 

podejścia do zagadnienia zysku i misji organizacji. 

22. 
Edukacja dorosłych  

w Polsce i na świecie 

Treści programowe zostały podzielone w następujący sposób: na wykładach prezentowane są 

zagadnienia ogólne, tj. np. modele szkolnictwa wyższego, natomiast na ćwiczeniach analizowane są 

szczegółowe rozwiązania przyjęte w poszczególnych krajach (na jednych ćwiczeniach omawia się 

edukację dorosłych w wybranym przez studentów kraju, np. w USA). Globalnie, całościowo treści 

programowe obejmują następujące zagadnienia: analiza semantyczna pojęcia edukacja 

dorosłych/andragogika, formy  kształcenia osób dorosłych np. kształcenie kompensacyjne, dalsze, 

ustawiczne, wyższe, zawodowe etc. Rozumienie, interpretacja terminu dorosły – podmiot 

autonomiczny, autoteliczny w kontekście różnych rytów, aktów inicjacji (ukończenie obowiązku 
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szkolnego, zawarcie małżeństwa, rozpoczęcie pracy zawodowej, wypełnianie ról obywatelskich etc.), 

jak również pojęcia edukacja (protoedukacja, deuteroedukacja, edukacja III stopnia), kształcenie, 

szkolenie. Ukazanie rozwoju człowiek dorosłego, jego uwarunkowań oraz towarzyszących mu 

kryzysów. Przedstawienie rozwiązań w zakresie edukacji dorosłych w ujęciu komparatystycznym. 

Porównawcza analiza szkolnictwa wyższego oraz zawodowego. 

23. (Mikro)światy ludzi dorosłych 
1. Strategie, metody i techniki (roz)poznawania mikroświatów dorosłych. 2. Projektowanie podejść 

(indywidualnych i grupowych) służących (roz)poznawaniu mikroświatów dorosłych. 3. Mikroświaty 

uczących się dorosłych. 4. Mapa mikroświatów ludzi dorosłych.  

24. 

Animacja społeczno-kulturalna z 

metodyką 

 

1. Zdefiniowanie pojęcia animacji społeczno-kulturalnej. Przedstawienie roli animatora działań 

społecznych w świetle różnych paradygmatów – krytyczna analiza celów animacji i kreowanie potrzeb 

społecznych w tym zakresie. Zaznajomienie studentów z metodyką pracy animatora wraz z 

przykładami dobrych praktyk. Projektowanie działań z zakresu animacji społeczno-kulturalnej: 

diagnoza potrzeb społecznych, wybór grupy docelowej, ustalenie celów i rezultatów działania, 

opracowanie działań, dobór metod i technik animacji do wybranej grupy odbiorców – realizacja 

projektu – zespołowa ewaluacja działań.  

25. Metodyka pracy z grupą 

1. Definicja grupy i specyfika pracy z grupą. 2. Typologie grup. 3. Budowanie zespołu i role zespołowe. 

4. Specyfika procesu grupowego: dynamika procesu grupowego, struktura grupy, zjawiska 

zachodzące w grupie. 5. Metody pracy z grupą. 6. Planowanie pracy z grupą: diagnoza potrzeb 

edukacyjnych. 7. Trudności w pracy z grupą. Trudni uczestnicy. 8. Etyka w pracy z grupą. 

26. 
Aktywizacja społeczności 

lokalnych 

1. Zdefiniowanie dynamiki pojęcia „aktywizacji, aktywizowania” etc.. 2. Przedstawienie roli edukatora 

dorosłych w świetle różnych paradygmatów – krytyczna analiza celów aktywizacji i kreowanie potrzeb 

społecznych w tym zakresie. 3. Zaznajomienie studentów z wybranymi metodami i technikami 

animacji społecznej wraz z przykładami dobrych praktyk. 4. Projektowanie działań z zakresu animacji, 

aktywizacji: diagnoza potrzeb społecznych, wybór grupy docelowej, ustalenie celów i rezultatów 

działania, opracowanie działań, dobór metod i technik aktywizacji do wybranej grupy odbiorców – 

realizacja projektu – zespołowa ewaluacja działań. 

27. Trening kreatywności 

1. Twórczość i postawa twórcza w cyklu całożyciowym człowieka. 2. Zasady i etapy ułatwiające 

myślenie kreatywne. 3. Strategie dochodzenia do twórczego rozwiązywania problemów. 4. Wybrane 

metody i techniki generowania twórczych pomysłów i rozwiązań. 5. Ćwiczenie umiejętności 

kreatywnego myślenia w różnych sytuacjach edukacyjnych. 

28. Podstawy zarządzania wiedzą 

1. Podstawy nauki o wiedzy. 2. Historyczne początki zarządzania wiedzą. 3. Wiedza jako czynnik 

konkurencyjności. 4. Podstawy teorii społeczeństwa wiedzy i kapitału intelektualnego. Podstawowe 

ogniwa procesu zarządzania wiedzą. 5. Pozycja wiedzy w zasobach organizacji. 6. Funkcjonowanie 

organizacji uczącej się. Strategie w zarządzaniu wiedzą. 

29. Warsztaty autobiograficzne 

1. Podstawowe terminy i pojęcia dotyczące definiowania biografii i autobiografii oraz rozumienia 

relacji: biografia/autobiografia – uczenie się dorosłego- edukacja dorosłych. 2. Edukacyjny potencjał 

biografii – biografia edukacyjna. 3. Biografia i uczenie się – w perspektywie wybranych podejść i teorii 

uczenia się. 4. Podstawy dydaktyki biograficznej.  Istota procesu dydaktycznego zajęć biograficznych. 

5. Specyfika i podstawowe założenia projektowania i realizacji warsztatów autobiograficznych (ze 

szczególnym uwzględnieniem kwestii etycznych). 6. Formy, metody i techniki pracy z biografią i 
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autobiografią. 7. Prowadzenie wywiadu narracyjnego. Próba analizy wywiadu auto/biograficznego – 

refleksja auto/biograficzna. 

30. 
Podstawy poradnictwa 

andragogicznego 

1. „Poradoznawstwo” versus „poradnictwo” – granice autonomii (ustalenia terminologiczne). Sytuacja 

pogranicza jako sytuacja krytyczna/rozwojowa – doradca i radzący się jako główni aktorzy w 

poradnictwie. 2. Poradnictwo jako forma pomocy uporania się osób dorosłych z problemami 

egzystencjalnymi. 3. Poradnictwo wobec zmieniających się wzorów życia. 4. Poradnictwo 

andragogiczne – przesunięcia paradygmatyczne. 5. Trajektoria tożsamości źródłem wiedzy o sobie. 

6. Formy pomagania innym ludziom. 7. Poznanie samego siebie – opowiadanie historii życia – jedną 

z dróg pomocy. 8. Warsztat doradcy osób dorosłych. 9. Autorzy poradników jako doradcy. 10. 

Poradnictwo dla „wykluczonych” dorosłych: osoby starsze, niepełnosprawne, bezdomne, bezrobotne. 

31. Marketing społeczny 

1. Kształtowanie się pojęcia marketingu społecznego i reklamy społecznej. 2. Koncepcja marketingu 

MIX. 3. Czynniki wyróżniające marketing społeczny i reklamę społeczną. 4. Funkcje kampanii 

społecznych. 5. Analiza obszarów występowania reklamy społecznej. 6. Rozumienie społecznej 

odpowiedzialności biznesu i partycypacji społecznej. 7. Analiza przykładów kampanii społecznych.  8. 

Analiza procesu tworzenia i realizacji kampanii społecznych. 9. Media jako przestrzeń dla marketingu 

społecznego i reklamy. 10. Zaprezentowanie przykładów technik oraz zasad w konstruowaniu 

kampanii społecznych. 11. Zastosowanie marketingu społecznego i reklamy w edukacji, szczególnie 

w odniesieniu do osób dorosłych. 12. Zasady budżetowania kampanii społecznych. 13. Analiza 

obszarów oddziaływania i potencjalnych korzyści kampanii społecznych. 14. Perspektywy rozwoju 

marketingu społecznego i reklamy w XXI w. 

32. 
Techniki wizualne w edukacji 

dorosłych 

1. Wytwarzanie obrazu: wybrane techniki wizualne i trening twórczości wizualnej. 2. Recepcja obrazu: 

analiza materiałów wytworzonych; analiza materiałów zastanych; analiza materiałów wytworzonych – 

autorskich (przygotowanych przez studentów). 3. Zaprezentowanie wykorzystania dowolnych technik 

wizualnych w badaniach (np. badania wizualne w działaniu) i w pracy z dorosłymi (np. wystawa 

fotograficzna).  

33. 

Warsztaty coachingu, tutoringu i 

mentoringu 

 

1. Specyfika uczenia się dorosłych, rola refleksji w procesie uczenia się dorosłych. 2. Coaching a 

mentoring, doradztwo i terapia. 3. Podstawy psychologii coachingu. 4. Rodzaje coachingu. 5. 

Kompetencje i zadania coacha. 6. Relacja coach – klient. 7. Struktura procesu coachingowego. 8. 

Określanie potrzeb i celów w coachingu. 9. Efektywna komunikacja w coachingu. 10. Refleksyjność i 

wgląd w coachingu. 11. Rodzaje pytań w coachingu. 12. Techniki i narzędzia coachingowe. 13. 

Identyfikacja i wykorzystanie zasobów klienta. 14. Praca z przekonaniami ograniczającymi. 15. 

Feedback w coachingu. Zadania domowe. 16. Coaching oparty na wiedzy. 17. Coaching koaktywny i 

prowokatywny. 18. Etyka coachingu. 

34. 
 

Film w działaniach edukacyjnych  

1.Film jako odbicie problemów społecznych. 2. Sztuka filmowa jako przestrzeń socjalizacyjna i 

edukacyjna. 3.  Uczestnictwo w kulturze filmowej jako proces uczenia się. 4. Pedagogiczne strategie 

wykorzystania filmu w działaniach edukacyjnych. 5. Edukacja przez film jako forma edukacji przez 

sztukę. 6. Edukacyjny wymiar narracji filmowej. 
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        Specjalność:  Pedagogika opiekuńcza z terapią 

14. Diagnostyka opiekuńcza 

Pojęcie, rodzaje i typy diagnoz w pedagogice opiekuńczo-wychowawczej. Dobór metod i narzędzi 

diagnostycznych do sygnalizowanej trudności, sytuacji: diagnoza środowiska rówieśniczego (klasa, 

grupa rówieśnicza), diagnoza sytuacji rodzinnej (struktura rodziny, skrypty rodzinne, działające w 

rodzinie mechanizmy), diagnoza pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Diagnoza 

szczegółowa wybranych obszarów: FAS, ADHD, FAE, RAD, PTSD, podejrzenie depresji, podejrzenie 

lęków społecznych, lęków uogólnionych, diagnoza dziecka z rodziny alkoholowej, po przemocy, z 

chorobą sierocą. Kontakt diagnostyczny – wyznaczniki, cechy i techniki budowania kontaktu. 

Zaburzenia w kontakcie diagnostycznym – opór, jego przejawy, źródła, techniki radzenia sobie z 

oporem. Wybrane narzędzia diagnostyczne: obserwacja, rozmowa, wywiad, analiza dokumentów i 

wytworów dziecka, projekcyjne metody diagnostyczne (rysunek rodziny, rysunek: człowiek, dom, 

drzewo, test niedokończonych zdań, niedokończonej opowieści), test postaw rodzicielskich, 

kwestionariusz stosunków między rodzicami a dziećmi, inwentarz postaw „w moim domu”, testy 

osiągnięć szkolnych, diagnoza sytuacji społecznej w przedszkolu i szkole, diagnoza dysleksji, karta 

mierzenia postępu uspołecznienia się dziecka. Predyspozycje i kompetencje diagnosty, 

odpowiedzialność moralna i prawna (etyczne aspekty diagnozy). 

15. Pedagogika opiekuńcza 

P Pedagogika opiekuńcza jako dyscyplina naukowa (pojęcie, przedmiot, zakres, funkcje).Teoretyczne 

podstawy pedagogiki opiekuńczej: różnorodność interpretacji pojęcia „opieka”; zakresy i kategorie 

opieki; struktura procesu opieki; funkcje opieki i zasady stosowane w praktyce opiekuńczej. Prekursorzy 

i przedstawiciele pedagogiki opiekuńczej (m.in. J.Korczak, K.Jeżewski, J.Cz.Babicki, K.Lisiecki, 

A.Kamiński). Placówka socjalizacyjna jako środowisko wychowawcze - funkcje i zadania placówki, 

organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej. Placówka interwencyjna – jej organizacja, funkcje i 

zadania. Pojęcie kryzysu i jego rodzaje. Miejsce placówki interwencyjnej w systemie opieki nad 

dzieckiem. Placówki wsparcia dziennego i ich rola we wspomaganiu dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. 

Charakterystyka działalności świetlic: socjoterapeutycznej, psychoterapeutycznej, środowiskowej. 

Funkcjonowanie dziecka w sytuacji rozwodu rodziców. Problemy rodzin monoparentalnych i 

rekonstruowanych. Sytuacja dziecka w rodzinie adopcyjnej i zastępczej. Toksyczni rodzice – skutki 

wzrastania w rodzinie z problemem alkoholowym; przemoc wobec dziecka w rodzinie. Współczesne 

kierunki zmian w teorii i praktyce opieki: założenia i praktyka reintegracji rodziny, aktualne tendencje 

w opiece instytucjonalnej, alternatywy opieki instytucjonalnej. Wybrane przykłady systemów opieki w 

zjednoczonej Europie. 

16. 
Profilaktyka zagrożeń rozwoju 

dzieci i młodzieży 

Pojęcie i wymiary rozwoju człowieka. Wybrane koncepcje rozwoju psychospołecznego, 

emocjonalnego, moralnego, intelektualnego. Koncepcje Pozytywnego Rozwoju Młodzieży – czynniki 

sprzyjające i zagrażające rozwojowi. Zjawisko resilience i koncepcje wyjaśniające ten fenomen. 

Salutogeneza. Wzrost potraumatyczny. Profilaktyka, promocja zdrowia, edukacja zdrowotna – relacje 

między nimi. Poziomy, strategie profilaktyki. Cechy skutecznego programu. Ewaluacja profilaktyki. 

Teorie etiologiczne, teorie wywoływania zmiany, diagnoza zapotrzebowania jako podstawa 

programowania profilaktyki. Biologiczne, psychologiczne, społeczne i kulturowe wątki w etiologii 

zachowań ryzykownych i zaburzeń w zachowaniu. Teoria Zachowań Ryzykownych, Teoria Potrójnego 

Wpływu, Teoria Prototyp-Skłonności, Teoria Społecznego Uczenia się, Model Rozwoju Społecznego i 

in. Wybrane problemy profilaktyczne: zapobieganie przemocy w szkole i placówkach opiekuńczych i 
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korekcyjnych, zapobieganie stresowi i bezradności intelektualnej w szkole, zapobieganie 

uzależnieniom substancjalnym i niesubstancjalnym. Etyczne i prawne aspekty profilaktyki. 

17. Warsztaty socjoterapii 

Zaznajomienie studentów z pojęciami dotyczącymi socjoterapii. Zapoznanie się z zaburzeniami 

zachowania przejawiającymi się w roli ucznia. Dostarczenie wiedzy na temat organizacji i programów 

grupy socjoterapeutycznej. Wytworzenie umiejętności dostrzegania procesów grupowych w 

postępowaniu socjoterapeutycznym. Wytworzenie umiejętności dostrzegania zaburzeń zachowania 

przejawiających się podczas pracy grupowej. Zaznajomienie się z interwencjami osoby prowadzącej 

grupę. Korekta zachowań. Zapoznanie się z podstawowymi scenariuszami zajęć 

socjoterapeutycznych. Nabycie umiejętności konstruowania zajęć. Poznawanie procesu 

socjoterapeutycznego „na sobie” poprzez udział w symulowanej grupie. 

18. 
Metodyka pracy opiekuńczo-

wychowawczej 

Podstawy prawne funkcjonowania poszczególnych placówek (ustawowe, statutowe), Placówki 

opiekuńczo – wychowawcze – klasyfikacja strukturalna, przeznaczenie, Metody i zasady  pracy 

opiekuńczo – wychowawczej, Różnorodność warsztatów pracy wychowawcy (planowanie, konspekt, 

projekt), Specyfika wychowanków w poszczególnych placówkach (postawy), Zaspokajanie potrzeb 

wychowanków w placówkach. Tradycyjne metody, zasady i formy pracy opiekuńczo - wychowawczej. 

(Trzy metody pracy społeczno – wychowawczej, Zasady pracy opiekuńczo – wychowawczej, Metody, 

zasady i formy pracy stosowane w placówkach, Praca z dzieckiem i rodziną zagrożoną ), 

Niekonwencjonalne metody, zasady i formy pracy opiekuńczo – wychowawczej (Trening 

interpersonalny, Trening asertywności), Warsztat pracy wychowawcy. (Sylwetka opiekuna – 

wychowawcy, Dokumentacja, Planowanie pracy, Konspekt, scenariusz, projekt zajęć), Praca 

opiekuńczo - wychowawcza w szkole. (Typy opiekuńczego funkcjonowania szkół. Opiekuńcze funkcje 

szkoły, Zasady i metody pracy opiekuńczej szkoły, Pedagog szkolny, Świetlica szkolna), Praca 

opiekuńczo – wychowawcza w środowisku. (Internat, bursa, Placówki środowiskowe: Ognisko 

wychowawcze, świetlica środowiskowa), Rodzinne formy opieki nad dzieckiem. (Rodzina adopcyjna, 

Rodzina zastępcza, Rodzinny dom dziecka, Wioski dziecięce, Rodziny zaprzyjaźnione), Zakładowe 

formy opieki zastępczej. (Pogotowie opiekuńcze – placówka interwencyjna, Dom dziecka – placówka 

socjalizacyjna), Praca z młodzieżą trudną. (Subkultury - typologia, przyczyny powstawania, Sekty w 

Polsce, Problemy uzależnień w placówkach: alkoholizm, narkomania, Praca kuratora). 

19. 
Psychopatologia rozwoju dzieci i 

młodzieży 

Wykład: Wprowadzenie: wyjaśnienie pojęć: psychopatologia rozwoju, zaburzenia zachowania, 

zaburzenia psychiczne, zaburzenia rozwoju, norma (rodzaje norm). Systemy klasyfikacji zaburzeń 

ICD 10 i DSM IV. Dziecko jest osobą – założenia do pracy z dzieckiem i młodzieżą w kontekście 

zaburzeń. Jakość pierwszych więzi społecznych (wzorce przywiązania) a  regulacja emocji, 

kompetencje społeczne i poznawcze oraz rozwój osobowości u dzieci i młodzieży. Zaburzenia więzi w 

ujęciu ICD 10. Czynniki ryzyka zaburzeń i czynniki ochronne. Zaburzenia zachowania i zaburzenia 

emocjonalne u dzieci i młodzieży w kontekście uwarunkowań rodzinnych. Wybrane modele związków 

pomiędzy zaburzeniami w zachowaniu, zaburzeniami psychosomatycznymi i zaburzeniami odżywiania 

(jadłowstręt psychiczny) a strukturą rodziny i wzorcami relacji rodzinnych. Wybrane zagadnienia 

terapii dzieci i młodzieży. Terapia indywidualna i systemowa. Ćwiczenia: Potencjalne czynniki 

zakłócające rozwój (biologiczne, psychospołeczne, indywidualny przebieg zmian rozwojowych), 

różnice pomiędzy nietypowością a psychopatologią rozwoju. Cykl życia i zadania rodziny. Znaczenie 

obecności dziecka i zaburzeń jego rozwoju dla funkcjonowania systemu rodzinnego. Specyfika 

kontaktu i znaczenie systemowej pracy z rodziną w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka. 
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Najczęstsze zaburzenia rozwoju psychicznego spowodowane chorobą somatyczną. 

Niepełnosprawność intelektualna: etiologia, postacie, szczególne potrzeby i sposoby wspierania 

rozwoju i terapii w poszczególnych okresach. Autyzm wczesnodziecięcy - całościowe zaburzenie 

rozwoju. Zespół Aspergera, Retta, Hellera. Klasyfikacja DSM – IV i ICD – 10.  Symptomy, mechanizm 

powstawania zaburzenia, rozwojowy kontekst kształtowania się zaburzenia, kontekst rodzinny. 

Terapia zaburzeń autystycznych. Zaburzenia okresu przedszkolnego i szkolnego: zaburzenia lękowe, 

zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, zaburzenia wydalania, zaburzenia 

procesu uczenia się. Zagrożenia rozwoju w okresie dorastania. Wybrane problemy dojrzewania i 

dorastania. Kryzys adolescencyjny. Rodzina a dojrzewanie i dorastanie. Wybrane zaburzenia związane 

z okresem adolescencji: zaburzenia odżywiania, zaburzenia zachowania (opozycyjno – buntownicze), 

zaburzenia nastroju – depresja i próby samobójcze. 

20. 
Metody terapii dziecka z 

zaburzeniami rozwoju 

Wspomaganie rozwoju psychicznego a terapia zaburzeń rozwoju. Terapia dysfunkcji poznawczych i 

zachowań niedostosowanych. Podstawowe założenia terapii dzieci: integracja, podmiotowość, jakość 

życia. Modele terapii i proces dochodzenia do zmian korzystnych. Etapy pracy terapeutycznej i metody 

pracy: Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Metoda Polisensorycznej Stylmulacji wg Pór Roku 

J. Kielina. Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz. Metoda Malowania Dziesięcioma Palcami R. Show. 

Zabawa w terapii. Techniki relaksacyjne. Stosowana analiza zachowania (ABA; Applied Behavior 

Analysis). Radzenie sobie z emocjami. Współpraca z rodzicami w przebiegu terapii dziecka. 

Konstruowanie ramowych indywidualnych programów terapii w oparciu o analizę przypadków. Efekty 

pracy terapeutycznej. 

21. 
Podstawy diagnostyki 

psychologicznej 

Znaczenie pojęcia „diagnoza psychologiczna”. Podstawy teoretyczne diagnozy psychologicznej. 

Modele diagnozy psychologicznej. Podstawy klinicznej diagnozy psychologicznej. Psychologiczna 

diagnoza kliniczna – etapy postępowania diagnostycznego. Jak można wykorzystać wyniki badań 

psychologicznych. Problemy etyczne związane z psychologiczną diagnozą dziecka. Wybrane testy 

projekcyjne wykorzystywane w diagnozie dzieci i młodzieży. Podstawy teoretyczne metod 

projekcyjnych. Co to jest test projekcyjny? Co to jest projekcja – rodzaje projekcji. Test Rysunku 

Rodziny – próba diagnozy percepcji swojego miejsca w rodzinie, osób najbliższych i relacji, jakie 

pomiędzy nimi zachodzą. (Analiza rysunków badanych dzieci i młodzieży). Test Dwóch Domków – 

konstrukcja testu, sposób przeprowadzania badania. Test Niedokończonych Zdań Rottera. Analiza 

jakościowa odpowiedzi. Wywiad – jak, po co i z kim rozmawiać? Osadzenie teoretyczne wywiadu. 

Wywiad w kontekście diagnozy dziecka. Obserwacja - obserwacja swobodna i jej wykorzystanie w 

psychologicznej diagnozie klinicznej. Genogram rodzinny – wielopokoleniowa mapa rodziny. Podstawy 

teoretyczne, zasady konstruowania genogramu. Zasady interpretacji genogramu. Wzorce zjawisk 

rodzinnych transmitowanych pokoleniowo. Cele wykorzystania genogramu rodzinnego w kontekście 

diagnozy dziecka. Analiza przykładowych genogramów. 

22. Dzieci ulicy i streetworking 

Pedagogika miasta, jako teoretyczny obszar rozważań o działaniach edukacyjnych na ulicy. Program 

pedagogiki miasta; modele miejskiego uczenia się. Gettoizacja w przestrzeni miejskiej; marginalizacja 

i wykluczenie społeczne; dzieci ulicy – diagnoza zjawiska. Siła i opór w przestrzeni miejskiej 

(wykluczone dyskursy, rasa, niepełnosprawność, płeć i tekst miasta). Zastosowania praktyczne: 

streetworking i śródmiejskie pedagogie; streetworking na świecie i w Polsce. Metodyka pracy 

streetworkera. Opracowanie projektów edukacyjnych do pracy wychowawczej z wykorzystaniem 

streetwokingu. 
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23. Interwencja socjalna 

Interwencja w sytuacji kryzysu a interwencja socjalna. Polskie i europejskie przepisy ochrony praw 

socjalnych obywatela i rodziny. Procedury uzyskiwania ochrony socjalnej dla rodzin, zadania rządowe 

i samorządowe. Współczesne zagrożenia dyskryminacja z ubóstwa i eliminacja socjalna grup z życia 

społecznego. Procedury interwencji w rodzinie zagrożonej ubóstwem. 

24. Podstawy przedsiębiorczości 

1. Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami z zakresu przedsiębiorczości. 2. Rozpoznanie rynku 

edukacyjnego (sektor publiczny, pozarządowy i prywatny). 3. Analiza SMART przedsięwzięcia 

edukacyjnego. 4. Zapoznanie się z zasadami edutainmentu. 5. Metodyka przygotowania programu 

edukacyjnego/ szkoleniowego z wykorzystaniem innowacji edutainmentu). 6. Definiowanie potrzeb 

szkoleniowych. 7. Metody pozyskiwanie potencjalnych odbiorców. 8. Przygotowanie szkolenia od 

strony technicznej. 9. Przygotowanie szkolenia od strony merytorycznej. 10. Zgrywalizowanie 

szkolenia. 11. Sposoby ewaluacji szkolenia. 

25. 

Wspomaganie rozwoju małego 

dziecka w rodzinie i opiece 

zastępczej 

Pojęcia  stosowane w pedagogice małego dziecka (wspomaganie, wspieranie, stymulowanie rozwoju, 

wczesna interwencja). Wpływ czynników pre- , peri-  i postnatalnych na przebieg rozwoju dziecka. 

Rozwój i determinanty przywiązania. Cele i zasady wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

Środowiskowe czynniki wpływające na rozwój i zachowanie. Metody stosowane przez pedagoga w 

diagnozowaniu małego dziecka. Sposoby wspomagania rozwoju: zabawy fundamentalne, sytuacyjne 

uczenie się, uczenie się przez pośrednictwo (MLE; Mediated Learning Experience), czas podłogowy 

(Floortime według S.Greenspana), integracja sensoryczna. Charakterystyka dzieci poniżej trzeciego 

roku życia przebywających w instytucjach opiekuńczych. Podstawowe założenia opieki nad małym 

dzieckiem w instytucjach opieki zastępczej. Przykładowe programy interwencji wczesnodziecięcej. 

26. 
Higiena pracy pedagoga-

terapeuty 

Biologiczny i psychologiczny wymiar stresu. Teorie stresu i stresu zawodowego. Teorie wypalenia 

zawodowego. Czynniki sprzyjające wypalaniu się w pracy pedagoga-terapeuty w świetle różnych ujęć 

teoretycznych stresu, przystosowania zawodowego, wypalenia. Czynniki i mechanizmy chroniące 

przed stresem lub/i kompensujące wpływ stresu na funkcjonowanie jednostki – zjawisko resilience a 

wypalenie. Technik relaksacyjne – trening uważności, trening autogenny, relaksacja progresywna, 

medytacja, ćwiczenia oddechowe, bio-feedback. Antystresowe aspekty kultury fizycznej i sportu. 

Programowanie treningu sportowo-rekreacyjnego. Wprowadzenie w metody ćwiczenia kompetencji 

społecznych i zawodowych (podstawy teoretyczne, demonstracja wybranych technik). Specyfika 

pracy pedagoga-terapeuty. Start zawodowy w pracy pedagoga-terapeuty – utrudnienia w 

przyswojeniu roli zawodowej. 

27. Warsztat pracy z rodziną 

Praca z rodziną tradycyjną: Budowanie granic rodzic-dziecko; Poznawanie uczuć; Stosowanie kar; 

Stosowanie pochwał; Problemy i konflikty; Kształtowanie samodzielności dziecka. Praca z rodziną 

adopcyjną/zastępczą: Badanie motywacji rodziców;  Budowanie relacji rodzic-dziecko; Poznawanie 

historii dziecka; Budowanie poczucia bezpieczeństwa dziecka. Budowanie poczucia własnej wartości 

dziecka; Korekta niepożądanych form zachowań dziecka; Wspieranie procesu usamodzielniania 

dziecka. Praca z rodziną dysfunkcyjną. 

28. Neurodydaktyka 

Teoria nauczania oparta na funkcjonowaniu mózgu i jego struktury (brain-based learning). Kluczowe 

odkrycia neuronauki. Uczenie się jako proces poznawczy i behawioralny; uczenie się zachowań. 

Powtórzenie wiadomości z zakresu budowy i funkcjonowania układu nerwowego człowieka oraz 

integracyjnej działalności mózgu. Przewaga czynnościowa mózgu  - lateralizacja i jej związek z 

uczeniem się matematyki i geografii. Koncepcja inteligencji wg Davida Wechslera – od czego zależą 
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zachowania inteligentne. Inteligencje Wielorakie wg Howarda Gardnera. Badanie inteligencji – 

współpraca psychologa i pedagoga. Profil umysłowości a uczenie się i nauczanie. Kluczowe zasady 

neurodydaktyki – wykorzystanie  przy opracowywaniu form i struktury zajęć, np. lekcje 

wychowawcze. Budowanie zestawu ćwiczeń pobudzających ciekawość uczniów i ich zaangażowanie 

twórcze, a nie odtwórcze. 

29. 
Planowanie i zarządzanie 

projektami pedagogicznymi 

Pogłębione informacje na temat projektów; programy Unii Europejskiej, programy ministerialne. 

Project cycle management; kolejne elementy realizacji projektu: analiza potrzeb, definiowanie celów 

(SMART), analiza SWOT, tworzenie harmonogramu, pisanie wniosków, zarządzanie zasobami, 

opracowanie strategii finansowania, fundraising, poszukiwanie organizacji partnerskich, faza realizacji 

projektu, ewaluacja i rozliczenie projektu. Ewaluacja w projekcie, podstawowe techniki ewaluacyjne, 

rola feedbacku. Rozliczenie finansowe i merytoryczne. Opracowanie projektu edukacyjnego lub 

społecznego. 

30. Praktyki pedagogiczne 

Praktyka pedagogiczna realizowana jest w semestrach II, III, IV (9 ECTS) 150 godzin dydaktycznych: 

semestr II: 50 godzin dydaktycznych realizowanych w szkołach (25 - pedagog szkolny i 25 - świetlica 

szkolna), semestr III: 50 godzin dydaktycznych realizowanych: 25 godzin w placówkach wsparcia 

dziennego (ognisko wychowawcze, świetlica środowiskowa, centra rozwoju i aktywności dzieci i 

młodzieży, kluby młodzieżowe, środowiskowe domy samopomocy, organizacje pozarządowe w 

obszarze pracy środowiskowej, placówki pomocy społecznej, poradnie psychologiczno–pedagogiczne, 

zespoły zawodowych kuratorów sądowych rodzinnych, kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą) lub 

placówkach opieki częściowej (bursy, internaty), 25 godzin  w placówkach opieki całkowitej 

(socjalizacyjnych, interwencyjnych, wielofunkcyjnych (w tym: placówkach opiekuńczo-

wychowawczych, domach samotnej matki z dzieckiem, rodzinnych domach dziecka, rodzinach 

zastępczych, pogotowiach rodzinnych, ośrodkach wsparcia dla rodzin, dzieci i młodzieży, pogotowiach 

opiekuńczych, domach pomocy społecznej oraz kolonie, zimowiska, obozy). Semestr IV: 50 godzin 

dydaktycznych realizowanych w wybranej przez studenta placówce (zbieżnej z problematyką pracy 

dyplomowej lub rozszerzającej kompetencje z wybranego zakresu działań opiekuńczych).  

Praktyki realizowane są w formie: a) praktyki hospitacyjnej mającej na celu zapoznanie praktykantów 

z różnorodnymi placówkami związanymi z kierunkiem studiów (sem. II i III), b) praktyki asystenckiej, 

w ramach której praktykant uczestniczy bezpośrednio w działaniach podejmowanych przez 

pracowników placówki/instytucji, prowadząc obserwacje uczestniczące oraz uczestnicząc w 

przygotowaniu zajęć, dokumentacji i innych obowiązkach związanych ze specyfiką instytucji/placówki 

(sem. II i III), c) praktyki zadaniowej, polegająca na samodzielnej pracy praktykanta, przygotowaniu 

oraz realizacji własnych projektów w wybranej placówce/instytucji (sem. IV).  

Przebieg praktyki oraz informacje związane z realizacją założonych zadań rejestrowane są przez 

studentów w dzienniku praktyk, z uwzględnieniem:  

a) opisu placówki/instytucji z uwzględnieniem jej specyfiki, przeznaczenia i struktury, 

b) opisu podstawowych zadań pracowników, 

c) opisu metod, form oraz narzędzi pracy stosowanych w placówce/instytucji, 

d) opisu udostępnionej w ramach praktyki dokumentacji placówki/instytucji, 

e) opisu przeprowadzonych obserwacji, 

f) dodatkowych informacji uzyskane od pracowników placówki/instytucji, 
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g) subiektywnych uwag praktykanta, dotyczących podejmowanych w czasie praktyk działań z 

uwzględnieniem możliwości i ograniczeń. 

Dodatkowo praktykant: 

a) dokonuje diagnozy i opisu indywidualnego przypadku, 

b) opisuje konspekty zajęć lub innych form aktywności prowadzonych samodzielnie, 

współprzygotowanych oraz sprawozdania z zajęć hospitowanych, 

c) opisuje realizację szkoleń, warsztatów lub innych form pracy zgodnych z profilem 

placówki/instytucji, zarówno prowadzonych samodzielnie, współprzygotowanych oraz 

hospitowanych. 

        Specjalność:  Resocjalizacja 

14. 
Teorie przyczyn i skutków 

przestępczości 

1. Klasyfikacja koncepcji kryminologicznych. 2. Pozytywne i negatywne skutki przestępczości i 

dewiacji. Skutki ekonomiczne i dezorganizacyjne. Strach przed przestępczością, wiktymizacja. 

Wybrane zagadnienia wiktymologiczne (typy ofiar, pojęcie prowokacji, ofiara a system wymiaru 

sprawiedliwości). Ciemna liczba przestępstw i dewiacji. 3. Kontrowersje wokół czynników 

biologicznych wyjaśniających zachowania przestępcze i dewiacyjne (teorie antropologiczne, 

genetyczne, płeć, wiek a przestępstwo, biochemiczne wyznaczniki przestępczości i dewiacji). 4. 

Strukturalne uwarunkowania patologii społecznej i dewiacji. Funkcjonowanie społeczeństwa a 

dewiacja. Koncepcja R.Mertona. Dewianci „nadnormalni”. 5. Teorie psychoanalityczne. Założenia 

psychoanalizy dotyczące kryminogenezy jednostkowej. Przyczyny popełnienia przestępstw wg 

psychoanalityków. Psychoanalityczne klasyfikacje przestępców – wskazania wychowawczo-

terapeutyczne. Teorie: Freuda, Aleksandra i Stauba, Andersen, Friedlander, Healy, Pinatel, Adler. 

Wstyd i przemoc wg Jamesa Gilligana. 6. Teorie integracyjne. Człowiek jako całość. Współistnienie 

zależności wyznaczających zachowanie człowieka. Teoria czynnika genetycznego i dynamicznego 

przestępstwa, teoria reaktywnych i autonomicznych zachowań przestępczych. Koncepcja napięcia 

Roberta Agnew. 7. Kontrola społeczna. System kontroli społecznej. Sankcje i ich rodzaje. Kontrola 

społeczna pierwotna i wtórna. Patologia kontroli społecznej. Teorie kontroli społecznej wyjaśniające 

powstrzymywanie się człowieka od zachowań przestępczych (E.Durkheim, Reiss, Nye, Hirschi). 8. 

Kulturowe uwarunkowania patologii społecznej. Szkoła ekologii społecznej. Teoria zróżnicowanych 

związków. Teoria konfliktu kultur. 9. Teorie podkultur - Cohena, Millera, Clowarda i Ohlina. Teoria 

neutralizacji Sykesa i Matzy. 10. Teorie reakcji społecznej. Podstawowe założenia symbolicznego 

interakcjonizmu. Kitsuse i Cicourel. Erikson. Becker i jego „outsiders”. Rodzaje dewiacji i typy 

naznaczeń. Spirala dewiacyjna. Dewiacja a porządek społeczny. Przyczyny stygmatyzacji. 

Mechanizmy naznaczania. 

15. 
Profilaktyka niedostosowania 

społecznego z promocją zdrowia 

1. Pojęcie niedostosowania społecznego, zaburzenia w zachowaniu, syndromu zachowań 

problemowych, profilaktyki. 2. Teorie zachowań problemowych. 3. Wczesne objawy niedostosowania 

społecznego. 4. Poziomy i strategie profilaktyki. 5. Cechy dobrego programu profilaktycznego. 6. 

Konstruowanie programów i projektów profilaktycznych. 7. Profilaktyka w pracy pedagoga szkolnego 

i kuratora sądowego. 7. Przykłady dobrej praktyki w zakresie profilaktyki przemocy, uzależnień, 

niepowodzeń szkolnych, przestępczości. 8. Patologia działania instytucji i rodziny jako źródło 
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niedostosowania. 9. Readaptacja społeczna wychowanków instytucji resocjalizacyjnych. 10. 

Możliwości zapobiegania powrotności do przestępstwa. 

16. Pedagogika specjalna 

1. Pedagogika specjalna jako nauka. Podstawowe pojęcia. 2. Teoretyczne podstawy pedagogiki 

specjalnej. 3. Przedmiot i zakres pedagogiki specjalnej. 4. Relacje pedagogiki specjalnej z innymi 

dyscyplinami naukowymi i pedagogiką. 5. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej. 6. Opieka nad 

osobami z niepełnosprawnością od starożytności do współczesności. 7. Idee humanistyczne w 

koncepcjach pedagogiki specjalnej. 8. Skala i dynamika niepełnosprawności. 9. Postawy społeczne 

wobec osób z niepełnosprawnością. 9. Wspólne i swoiste problemy osób z różnymi 

niepełnosprawnościami (niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, 

niepełnosprawnych intelektualnie, przewlekle chorych, osób z autyzmem). 10. Podstawy rehabilitacji 

osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 11. Idea integracji osób z niepełnosprawnością ze 

społeczeństwem. 12. Kreatywność osób niepełnosprawnych w różnych przejawach ludzkiej 

aktywności. 13. Wybrane zagadnienia z pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki niedostosowania 

społecznego – sprzężenia niedostosowania społecznego i niepełnosprawności. 14. Diagnoza i wczesna 

interwencja, wspomaganie rozwoju, wyrównywanie szans edukacyjnych z osób niepełnosprawnością. 

15. Współczesne rozwiązania organizacyjne stosowane w opiece specjalnej, kształceniu osób z 

niepełnosprawnością. 16. Normalizacja warunków życia osób z niepełnosprawnością. 17. Analiza 

porównawcza i typologia systemów kształcenia specjalnego w Polsce na tle systemów w innych 

państwach oraz wybranych problemów, dotyczących efektywności wyrównywania szans 

edukacyjnych. 

17. Prawne podstawy resocjalizacji 

1. Specyfika języka prawnego i prawniczego. 2. Źródła prawa. 3. Podmioty i przedmioty prawne, treść 

przepisów prawnych. 4. Przestępstwo i jego podziały. 5. Kara i jej funkcje. 6. Zasady wykonywania 

kar w prawie polskim. 7. Okoliczności uchylające odpowiedzialność karną. 8. Środki probacyjne i 

zapobiegawcze. 9. Znamiona wybranych przestępstw prawa karnego. 10. Pojęcie i struktura procesu 

karnego. 11. Podmioty procesu karnego. 12. Postępowanie dowodowe. 13. Sytuacja prawna 

nieletniego. 14. Wychowanie w trzeźwości i zapobieganie narkomanii. 15. Dozór kuratora. 16. 

Postępowanie wykonawcze. 17. Postępowanie egzekucyjne. 

18. Pedagogika resocjalizacyjna 

1. Pedagogika resocjalizacyjna w systemie nauk o wychowaniu:  Przedmiot i zakres pedagogiki 

resocjalizacyjnej. Interdyscyplinarny charakter wiedzy o profilaktyce społecznej i resocjalizacji. 

Pedagogika resocjalizacyjna w obszarze pedagogiki specjalnej. 2. Proces wykolejenia społecznego: 

Pojęcie zaburzenia w zachowaniu. Zaburzenia w zachowaniu, jako problem wychowania. Uściślenie 

kryteriów nieprzystosowania i wykolejenia społecznego. Typologia procesów wykolejenia społecznego 

(Cz.Czapów, C.E.Sulivan i M.Q.Grant). Czynniki i geneza wykolejenia społecznego. Stadia wykolejenia 

społecznego.  3. Zasady w pedagogice resocjalizacyjnej: Pojęcie reguł pedagogicznych, zasad oraz 

norm. Zasady w pedagogice specjalnej(wg J.Doroszewskiej). Zasady w pedagogice resocjalizacyjnej 

(Cz.Czapów, O.Lipkowski). 4. Resocjalizacja w aspekcie historycznym: Historia instytucji koncepcji 

oraz resocjalizacji w Europie i USA (system celkowy, system progresywny, system rodzinny, system 

republik i wiosek dziecięcych). Historia instytucji oraz rozwój koncepcji resocjalizacji w Polsce. 5. 

Przemoc jako przedmiot analizy i oddziaływań pedagogiki resocjalizacyjnej. 6. Systemy i modele 

oddziaływań resocjalizacyjnych: Charakterystyka głównych systemów, modeli i sposobów 

oddziaływań resocjalizacyjnych. Rodzaje systemów resocjalizacyjnych w warunkach zakładowych 

(charakterystyka systemu dyscyplinarno – izolacyjnego, progresywnego, socjopedagogicznego, 
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indywidualnego, homogenicznego i komplementarnego). Określenie zadań i charakterystyka 

funkcjonowania placówek dla nieletnich. Resocjalizacja w warunkach wolnościowych 

(środowiskowych). 7. Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych: Określenie miar efektywności. 

Czynniki warunkujące skuteczność w resocjalizacji. 8. Czołowi przedstawiciele polskiej myśli 

pedagogiki resocjalizacyjnej. 

19. Pedagogika społeczna 

Wprowadzenie w problematykę pedagogiki społecznej. Humanistyczny, społeczno-kulturowy i 

aksjologiczny wymiar tej nauki. Podstawowe pojęcia i kategorie dyscypliny: środowisko, środowisko 

wychowawcze, siły społeczne, kapitał społeczny, opieka, pomoc, profilaktyka, kompensacja, wsparcie 

społeczne. Współczesne idee, funkcje i zadania pedagogiki społecznej.  Pedagogika społeczna a praca 

socjalna/społeczna. Źródła, rodowód i prekursorzy pedagogiki społecznej na świecie i w Polsce. 

Ewolucja form i zakresu pracy socjalnej; jej aktualne wymiary i nowe horyzonty.  Polityka społeczna 

a pedagogika społeczna. Rodzaje i źródła wsparcia społecznego; pomoc formalna i nieformalna, trzy 

sektory pomocy społecznej. Modele pracy socjalnej/społecznej. Empowerment; projekt 

socjalny. Środowisko życia człowieka jako obszar działania pedagoga społecznego. Współczesna 

rodzina jako środowisko wychowawcze: typy, funkcje, przemiany, zagrożenia, sposoby 

wsparcia.  Środowisko lokalne jako mała ojczyzna: struktura, funkcje, przemiany, sposoby 

aktywizacji.  Grupy rówieśnicze młodzieży- specyfika, funkcje, przemiany, sposoby 

aktywizacji. Wybrane problemy społeczne jako wyzwania dla pedagogiki społecznej: ubóstwo, 

bezrobocie, bezdomność, nierówności społeczne, marginalizacja, wykluczenie społeczne.  Przyczyny, 

przejawy, skutki oraz możliwości przeciwdziałania negatywnym zjawiskom i kwestiom 

społecznym.  Wybrane dziedziny aktywności człowieka: aktywność społeczna i obywatelska, 

wolontariat. Organizacje pozarządowe jako obszar pedagogiki społecznej.  Rola pedagoga 

społecznego w budowaniu kapitału społecznego oraz w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego; 

organizacje pozarządowe i grupy samopomocy.  Pedagogika społeczna i praca socjalna wobec 

problemów starzenia się i starości.   

20. Pedagogika penitencjarna 

1. Przedmiot zainteresowań pedagogiki penitencjarnej. 2. Organizacja współczesnego systemu 

więziennictwa w Polsce (typy zakładów karnych, systemy odbywania kary pozbawienia wolności ze 

szczególnym uwzględnieniem pedagogicznych walorów systemu programowej resocjalizacji; 

charakterystyka populacji więźniów, prawa i obowiązki więźniów). 3. Psychospołeczne konsekwencje 

izolacji więziennej zjawisko derywacji potrzeb, przeciążenie i utrudnienia, zakład karny jako instytucji 

konfliktogenne – uwarunkowania – konsekwencje. 4. Zjawisko podkultury więziennej w kontekście 

barier resocjalizacji penitencjarnej. Teorie podkultury więziennej (teoria importacji, deprywacji 

potrzeb). Podział i charakterystyka nieformalnych grup w zakładzie karnym. 5. Funkcjonariusze 

więzienni, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy kadry psychologiczno – pedagogicznej. 

„Osobowość” wychowawcy penitencjarnego. 6. Wychowanie resocjalizujące a penitencjarystyka 

(metodyka oddziaływania resocjalizującego w świetle kodeksu karnego wykonawczego; metody i 

środki oddziaływania na więźniów). 7. Kategorie klasyfikacyjne i zróżnicowanie osobowościowe 

skazanych, jako wyznaczniki celów i programów resocjalizacji. 8.  Specyfika resocjalizacji 

penitencjarnej więźniów młodocianych. 9. Uwarunkowania skuteczności oddziaływań 

psychokorekcyjnych na terenie zakładu karnego na przykładzie programu Prison Smart. 10. 

Oddziaływanie resocjalizacyjne wobec alkoholików. Program AA w warunkach izolacji więziennej. 11. 

Wybrane zagadnienia pomocy postpenitencjarnej w Polsce i na świecie. 
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21. 

Resocjalizacja w środowisku 

otwartym i readaptacja 

społeczna 

1. Teoretyczne podstawy pracy resocjalizacyjnej w środowisku otwartym Charakterystyka metodyki 

wychowania resocjalizującego w środowisku otwartym jako dyscypliny pedagogicznej. Podstawowe 

pojęcia wychowania resocjalizującego. 2. Krytyka resocjalizacji w warunkach izolacji. 3. Współczesne 

tendencje i kierunki w pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi w środowisku otwartym. 4. Pozazakładowe 

formy oddziaływania resocjalizacyjnego na nieletnich. 5. Kuratela sądowa jako alternatywa 

resocjalizacji instytucjonalnej. 6. Rola, cele i zadania kurateli sądowej jako środka ochrony i 

zapobiegania niedostosowaniu społecznemu. 7. Podstawowe zasady i etapy pracy kuratora sądowego. 

8. Rola kuratora dla nieletnich w postępowaniu sądowym. 9. Współpraca kuratora sądowego z 

instytucjami i organizacjami społecznymi. 10. Kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą.  11. Kontrola i 

przymus a podmiotowość podopiecznego w nadzorze kuratorskim. 12. Metody, techniki, procedury 

pracy kuratora sądowego. 13. Praktyczne stosowanie zasad wychowania resocjalizującego w pracy 

kuratora sądowego. 14. Diagnozowanie sytuacji wyjściowej podopiecznego, opracowanie i realizacja 

projektu resocjalizacji. 15. Konsultacja rodzinna jako środek stymulujący resocjalizację. 16. 

Ograniczenia w pracy kuratora sądowego. 

22. Reedukacja 

1. Dydaktyka specjalna a terapia pedagogiczna. Podstawy dydaktyki specjalnej – pojęcia, zasady, 

metody ortodydaktyki. Pojęcie terapii pedagogicznej. Korekcja i kompensacja jako podstawowe formy 

działań terapeutycznych. 2. ADHD – istota, typy, objawy i ich dynamika, diagnoza w tym różnicowanie 

z innymi zaburzeniami, wyjaśnienia etiologiczne, sprawdzone metody w terapii i edukacji. 3. Trudności 

z czytaniem i pisaniem – istota, typy, objawy, diagnoza, wyjaśnienia etiologiczne, metody pracy 

korekcyjno-kompensacyjnej. 4. Trudności w uczeniu się matematyki  – istota, formy, objawy, 

diagnoza, wyjaśnienia etiologiczne, metody pracy korekcyjno-kompensacyjnej. 5. Resocjalizacyjne 

funkcje nauczania. Oczekiwania uczniów niedostosowanych wobec systemu dydaktycznego a metody 

nauczania. Potrzeby i zasady terapii pedagogicznej w populacji niedostosowanych. 

23. Metodyka resocjalizacji 

1. Istota metodyki resocjalizacji, jej cele i zadania. Powiązania metodyki z innymi dyscyplinami: 

pedagogika resocjalizacyjna, psychologia, socjologia, patologia, kryminologia, aksjologia, prawo, 

medycyna i inne. 2. Rozwój metod wychowania resocjalizującego w dziejach opieki nad dzieckiem 

zaburzonym w zachowaniu. Wybitni teoretycy i praktycy wychowania resocjalizującego. 3. Profilizacja 

placówek resocjalizacyjnych, charakterystyka ich specyfiki i struktury organizacyjnej. Symptomy 

niedostosowania społecznego i ich klasyfikacja według zaburzonych sfer osobowości. 4. Teleologia 

oddziaływań resocjalizacyjnych. 5. Konstrukcja scenariuszy zajęć resocjalizujących. 6. Systemy 

wychowawcze wspierające i inspirujące oddziaływania resocjalizacyjne - dyscyplinarny, progresywny, 

socjopedagogiczny, indywidualny, homogeniczny, heterogeniczny. Walory i wady systemów 

wychowawczych, jako źródło refleksji nad organizacją metod pracy resocjalizacyjnej ze społecznie 

niedostosowanymi. 7. System komplementarny jako eklektyczna koncepcja optymalnej strategii 

resocjalizacji. 8. Etapy i zasady resocjalizacji. 8. Metody, formy i środki oddziaływań 

resocjalizujących: metoda wpływu osobistego, przykładu własnego, przekonywania, doradzania 

wychowawczego, oddziaływań sytuacyjnych, organizowania doświadczeń. 9. Programowanie pracy 

resocjalizacyjnej, indywidualny program resocjalizacji (IPR oraz IPET), program oddziaływań 

resocjalizacyjnych w grupie wychowawczej (POR). 10. Uwarunkowania uczniów niedostosowanych 

społecznie: poziom inteligencji, uwarunkowania temperamentalne, poziom zaniedbania 

dydaktycznego w zakresie czytania, pisania, operacji arytmetycznych, opóźnienia szkolne 

(organizacyjne), aspekty behawioralne, poznawczo-intelektualne, emocjonalne, wolicjonalno-
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normatywne. 11. Resocjalizująca funkcja nauki szkolnej. Ortodydaktyczne zasady wspierające 

kształcenie uczniów niedostosowanych społecznie. Organizacja i przebieg nauki własnej w placówkach 

resocjalizacyjnych. Funkcjonowanie zespołów korekcyjno-wyrównawczych i dokumentowanie pracy. 

12. Studenckie wolontariaty w zakresie pomocy wychowankom zaniedbanym dydaktycznie. 13. 

Sposoby podnoszenia aspiracji edukacyjnych wśród nieletnich. 14. Istota oraz zasady funkcjonowania 

grup antagonistyczno-destruktywnych w placówkach resocjalizacyjnych: nieformalne struktury 

społeczne, przejawy (język podkulturowy, symbolika tatuaży, „twórczość artystyczna’’ o tematyce 

podkultury przestępczej). Sposoby eliminowania podkultury przestępczej. Wypadki nadzwyczajne 

placówkach resocjalizacyjnych i sposoby przeciwdziałania. 15. Możliwości wspierania resocjalizacji 

elementami  technik psychokorekcyjnych, (trening autogenny, psychodrama, arteterapia, 

muzykoterapia, psychogimnastyka, pantomima, choreoterapia, masaże terapeutyczne, fotodram, 

biblioterapia. 16. Metodyczne aspekty przyjmowania pensjonariuszy do placówek resocjalizacyjnych. 

17. Pedagogiczno-prawne podstawy zwalniania wychowanków placówek resocjalizacyjnych. 18. 

Pomoc postpenitencjarna i opieka następcza. 19. Pedagogiczno-psychologiczna analiza porażek i 

sukcesów w pracy resocjalizacyjnej. 

24. 
Metody badań i statystyka w 

pedagogice resocjalizacyjnej 

1. Przedmiot pedagogiki resocjalizacyjnej – elementy rzeczywistości wychowawczej i ich powiązania. 

2. Badania nad resocjalizacją i jej podmiotami – w świetle paradygmatów metodologicznych nauk 

społecznych. Podejście ilościowe i jakościowe. Paradygmaty: pozytywistyczny, intepretatywny, 

krytyczny i postmodernistyczny a badania nad resocjalizacją. Metody eksperymentalne,  sondażowe, 

monograficzne i analizy przypadków – zastosowania. Generowanie i sprawdzanie teorii jako cel badań 

naukowych. 3. Pojęcie zmiennej, zmiennej zależnej, niezależnej, mediatora, moderatora, typy 

zmiennych ze względu na skale pomiarową. Pojęcie wskaźnika i rodzaje wskaźników. 4. Pomiar 

zmiennych w pedagogice resocjalizacyjnej (badanie zachowań, cech i stanów psychicznych, wpływów 

społecznych itp.) w badaniach nad etiologią niedostosowania i efektywności oddziaływań. Cechy 

dobrego narzędzia pomiaru. Agregowanie wskaźników, rzetelność i trafność pomiaru.5. Zakłócenia 

rzetelności i trafności pomiaru w resocjalizacji i czynniki determinujące. 6. Podstawowe zagadnienia 

statystyki – opis a wnioskowanie statystyczne, Pojęcie testu statystycznego, wnioskowanie 

indukcyjne, populacja i próba, hipoteza zerowa, istotność statystyczna, wybrane testy i reguły ich 

stosowania, zastosowanie komputerowych pakietów statystycznych. Dobór testu statystycznego do 

rodzaju danych (skala pomiarowa, liczebność próby) oraz uwzględnianie wymogów statystycznych na 

etapie konstruowania procedury badawczej. 7. Przykłady zastosowania statystyki w badaniach 

społecznych: testowanie różnic między grupami (odsetki i średnie), testowanie korelacji między 

zmiennymi, testowanie zmiany z pomiaru na pomiar. 8. Budowanie formularzy do badań ankietowych 

za pomocą internetu (usługa w Google). 9. Prezentacja materiału z badań statystycznych – baza 

danych analogowa, komputerowa, tabele, wykresy, tekst. 10. Przykłady badań nad efektywnością 

resocjalizacji i readaptacji społecznej. 

25. Seminarium monograficzne  

1. Odrzucenie przez rówieśników (pojęcie, diagnoza, objawy, etiologia, fazy problemu, prewencja, 

korekcja).2. Aktywność w destruktywnych grupach nieformalnych (pojęcie, diagnoza, objawy, 

etiologia, fazy problemu, prewencja, korekcja). 3. Przygotowanie grupowego projektu edukacyjnego 

w każdym z powyższych obszarów, z wykorzystaniem materiału z indywidualnych poszukiwań 

studentów. 
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26. Podstawy przedsiębiorczości 

1. Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami z zakresu przedsiębiorczości. 2. Rozpoznanie rynku 

edukacyjnego (sektor publiczny, pozarządowy i prywatny). 3. Analiza SMART przedsięwzięcia 

edukacyjnego. 4. Zapoznanie się z zasadami edutainmentu. 5. Metodyka przygotowania programu 

edukacyjnego/ szkoleniowego z wykorzystaniem innowacji edutainmentu). 6. Definiowanie potrzeb 

szkoleniowych. 7. Metody pozyskiwanie potencjalnych odbiorców. 8. Przygotowanie szkolenia od 

strony technicznej. 9. Przygotowanie szkolenia od strony merytorycznej. 10. Zgrywalizowanie 

szkolenia. 11. Sposoby ewaluacji szkolenia. 

27. Praktyka pedagogiczna 

1. W ramach praktyk studenci zapoznają się z funkcjonowaniem różnych placówek o profilu 

resocjalizacyjnym. Każdy student zobowiązany jest do odbycia praktyki z instytucji karnej (Zakład 

Karny lub Areszt Śledczy), poprawczej (Zakład Poprawczy, Schronisko dla Nieletnich, MOAS) oraz 

wychowawczej (ośrodek socjoterapii, sąd – przy kuratorze, szkoła – przy pedagogu szkolnym). Po 50 

godzin na każdy rodzaj placówki. 2. Szczegółowy program i zasady zaliczenia praktyki określa 

stosowna instrukcja, według poniższych reguł ogólnych. 3. Praktyka obejmuje (1) hospitowanie i 

asystowanie w pracy personelu zakładowego oraz projektowanie i realizowanie pod nadzorem 

personelu działań własnych zgodnych w programem obowiązującym w placówce;  (2) zapoznanie się 

z dokumentacją pracy w placówce (regulaminy, programy wychowawcze zarówno adresowane do 

grupy jak i jednostki);  (3) przygotowanie zestawu konspektów zajęć lub innych projektów 

edukacyjnych wraz z teoretycznym uzasadnieniem projektowanych działań i analizą sposobu 

realizacji;  (4) przygotowanie analiz indywidualnych przypadków w oparciu o dokumentację oraz 

własne działania diagnostyczne (wywiady, rozmowy itp.); (5) przygotowanie przez studenta 

pisemnego raportu z praktyki zawierającego: (a) sprawozdanie z jej przebiegu, (b) uwagi na temat 

pozytywnych i negatywnych aspektów całości realizowanej praktyki, (c) osiągniętych sukcesów, 

napotkanych trudności, (d) wszelkie inne spostrzeżenia i uwagi związane z praktyką, (e) wnioski 

końcowe. 

 

 

 


