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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Metodyka pracy wychowawcy placówki 
opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Work methodology of a supervisor in a care and 
educational or juvenile rehabilitation facility 

Kierunek studiów  Pedagogika specjalna  

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I stopień 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Pedagogika  

Język wykładowy Polski  

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr Lidia Pietruszka 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład    
 
1 

konwersatorium   

ćwiczenia 15 V 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne W1 - Zakłada się znajomość podstawowych pojęć pedagogicznych i 
socjologicznych  
W2 - Znajomość podstawowych zagadnień z pedagogiki opiekuńczej i 
resocjalizacyjnej 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z problematyką metodyki pracy wychowawcy  

Zapoznanie studentów z poszczególnymi elementami warsztatu pracy wychowawcy placówki 
opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej  

Celem jest uwrażliwienie słuchaczy na potrzebę nieustannego rozwoju i doskonalenia swojego 
warsztatu pracy 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 
efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student ma uporządkowaną wiedzę na temat metodyki pracy 
opiekuńczo-wychowawczej  

K_W49 

W_02 Ma pogłębioną wiedzę na temat projektowania ścieżki rozwoju 
w sposób szczególny w zakresie doskonalenia warsztatu pracy 
wychowawcy  

K_W27 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student posiada umiejętność dostosowania procesów 
wychowania, uczenia i nauczania do poszczególnych obszarów 
dysfunkcji - w różnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
i resocjalizacyjnych  

K_U41 

U_02 Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych 
praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami 
działalności wychowawcy  

K_U09 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01  Posługuje się zasadami i normami etycznymi w pracy pedagoga 
specjalnego  

K_K15 

K_02 Student jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i 
doskonalenia swoich kompetencji  

K_K16 

K_03 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, planuje i 
wykonuje różne działania pedagogiczne 

K_K12 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Metody pracy opiekuńczo-wychowawczej - jako szczegółowa dziedzina nauk społecznych  
2. Warsztat pracy opiekuna-wychowawcy - przegląd sposobów definiowania  
3. Elementy warsztatu pracy wychowawcy  
a. właściwości opiekuna-wychowawcy  
- w zakresie wiedzy  
- w zakresie umiejętności interpersonalnych (w sposób szczególny: kompetencji komunikacyjnych- 
komunikacja werbalna i niewerbalna, umiejętność organizowania i planowania własnej pracy)  
b. właściwości oraz organizacja miejsca pracy  
- dokumentacja pracy opiekuńczo-wychowawczej (formalne i nieformalne)  
- pomoce dydaktyczne  
- biblioteczka pedagogiczna  
4. Planowanie własnego rozwoju zawodowego 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Wykład konwersatoryjny Kolokwium Uzupełniona i oceniona 
karta kolokwium W_02 Pogadanka  Realizacja projektu 

UMIEJĘTNOŚCI 
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U_01 Dyskusja Kolokwium Uzupełniona i oceniona 
karta kolokwium U_02 Praca z książką Realizacja projektu 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Aktywne i świadome 
uczestnictwo w ćwiczeniach 

 

K_02 Pogadanka  Obserwacja uczestnicząca  

K_03 Klasyczna metoda 
problemowa  

 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Zaliczenie przedmiotu na podstawie : 
- kolokwium semestralnego (80% udziału w ocenie końcowej) 
- aktywność (10% udziału) 
- obecność (10% udziału) 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

7,5 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

1. Grażyna Gajewska, Artur Doliński, Anna Szczęsna, Teoretyczno – metodyczne aspekty kalendarza 
wychowawcy, PEKW „GAJA”, Zielona Góra 2008.  
2. Grażyna Gajewska, Artur Doliński, Teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga, Wyd. 
PEKW „Gaja”, Zielona Góra 2002.  
3. Grażyna Gajewska, Pedagogika opiekuńcza jej metodyka. Wybrane zagadnienia teorii, metodyki i 
praktyki opiekuńczo-wychowawczej, Zielona Góra 2004.  
4. Czesław Kupisiewicz, Dydaktyka ogólna, GRAF PUNKT, Warszawa 2000.  
5. Bolesław Niemierko, Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Wydawnictwa 
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.  
6. Thomas Gordon, Wychowanie bez porażek w szkole, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1999.  

Literatura uzupełniająca 

1. Krystyna Socha-Kołodziej, Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej w szkole. Przewodnik dla 
studentów, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Częstochowa 2000.  
2. Urszula Kamińska, Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i 
instytucjonalnych formach wychowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.  
3. Barbara Wojciechowska-Charlak, Praca opiekuńczo-wychowawcza, Wydawnictwo Uczelniane 
Wszechnicy Świętokrzyskiej, Kielce 2003.  
4. Barbara Wojciechowska-Charlak (red.), Środowiska opiekuńczo-wychowawcze, Wyd. Uczelniane 
Wszechnicy Świętokrzyskiej, Kielce 2002.  
5. Wincenty Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wyd. "Żak", Warszawa 1996. 
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