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Metodyka resocjalizacji i działań profilaktycznych (CWI) - 2019/2020 

Organizator: Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki 

Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15 

Kod ECTS:  00000-0500-0503CWI0000 

Język wykładowy: Język polski 
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia) 
Lokalizacja w planach rocznych:  

Etap: Rok III - Semestr 5 (Punkty ECTS: 2) - Zal. na ocenę 
 

Metodyka	resocjalizacji	i	działań	profilaktycznych	(CWI)	-	
2019/2020	/semestr	zimowy/	-	Ks.	dr	Marek	Jeziorański	
Cele przedmiotu 
C1 - Poznanie teoretycznych modeli metodyki resocjalizacji i działań profilaktycznych. 
C2 - Poznanie praktycznych rozstrzygnięć metodycznych w zakresie resocjalizacji i działań 
profilaktycznych poprzez spotkania i dyskusje w wybranych ośrodkach. 
 
Wymagania wstępne 
Brak 
 
Efekty kształcenia dla przedmiotu 
WIEDZA 
K_W46 posiada wiedzę na temat podstawowych założeń pracy resocjalizacyjnej, w tym 
oddziaływań readaptacyjnych społecznie; 
K_W49 ma elementarną wiedzę na temat stosowania metodyki resocjalizacji i terapii osób 
niedostosowanych społecznie; 
 
UMIEJĘTNOŚCI 
K_U42 posiada umiejętność na temat planowania, realizacji i oceny skuteczności oddziaływań 
resocjalizacyjnych; 
 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) 
K_K23 potrafi poprawnie skonstruować i przeprowadzić proces readaptacji społecznej osób 
niedostosowanych (w tym wykluczonych, zdemoralizowanych), jest zdolny do samooceny i 
ewentualnej modyfikacji zaplanowanych czynności resocjalizacyjnych w przyszłym działaniu, jest 
odpowiedzialny za swoje działania 
 
Metody dydaktyczne 
wykład multimedialny, dyskusja, praca w grupach, spotkania ze specjalistą, wizyty w ośrodkach 
resocjalizujących 
 
Treści programowe przedmiotu 
1. Modele metodyki resocjalizacji i działań praktycznych  
2. Metodyka resocjalizacji w ZK w Zamościu. 
3. Metodyka wychowania i resocjalizacji w Schronisku dla Nieletnich w Dominowie 
4. Metodyka wychowania i resocjalizacji w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w 
Podgłębokiem 
5. Metodyka wychowania i resocjalizacji w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Puławach 
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Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia 
Bardzo dobry 
1. Obecność i aktywność na zajęciach (możliwa jedna nieobecność) 
2. Obecność w w/w placówce oraz przygotowanie w grupie prezentacji połączonej z dyskusją nt. 
wizyty w wybranej placówce. Prezentacja przygotowana bardzo dobrze i wyczerpująco. Umiejętnie 
poprowadzona dyskusja na zajęciach. 
 
Dobry 
1. Obecność i aktywność na zajęciach (możliwe dwie nieobecności) 
2. Obecność w w/w placówce oraz przygotowanie w grupie prezentacji połączonej z dyskusją nt. 
wizyty w wybranej placówce. 
 
Dostateczny 
1. Obecność na zajęciach (możliwe 3 nieobecności) 
2. Obecność w w/w placówce oraz przygotowanie w grupie prezentacji połączonej z dyskusją nt. 
wizyty w wybranej placówce. Minimalna aktywność w czasie prezentowania poznanych treści 
 
Niedostateczny 
1. Nieobecność na zajęciach 4 i więcej razy 
2. Nieobecność w w/w placówce lub nieprzygotowanie w grupie prezentacji połączonej z dyskusją 
nt. wizyty w wybranej placówce. 
Literatura podstawowa i uzupełniająca 
Podstawowa: 
M. Konopczyński, Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących, Kraków 2015. 
L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i 
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Uzupełniająca: 
Z. Iwański, Resocjalizacja a kryzys kary pozbawienia wolności, Lublin 2013. 
W. Woźniak, Metodyka pracy resocjalizacyjnej – ze szczególnym uwzględnieniem poezjoterapii, 
Fundacja Europejskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych im. prof. Kazimierza 
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