
KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Podstawy socjoterapii i metodyka pracy 

socjoterapeutycznej 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Basics of sociotherapy and methodology of 

sociotherapeutic work 

Kierunek studiów  Pedagogika specjalna 

Poziom studiów (I, II, jednolite 

magisterskie) 

II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Pedagogika 

Język wykładowy Język polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba 

odpowiedzialna 

Dr Magdalena Parzyszek 

 

 

Forma zajęć (katalog 

zamknięty ze 

słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

warsztaty 30 II 2 

 

Wymagania 

wstępne 

Zainteresowanie przedmiotem 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 - Zapoznanie ze specyfiką pracy socjoterapeutycznej 

C2 - Przygotowanie studentów do identyfikowania potrzeb dzieci i młodzieży oraz dostosowania 

oddziaływań socjoterapeutycznych  

C3 - Kształtowanie umiejętności pracy z grupa socjoterapeutyczną 

C4 - Poznanie metod wykorzystywanych w socjoterapii 

 



III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów 

kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 

Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

WIEDZA 

K_W01 ma wiedzę z zakresu rozwoju człowieka, etiologii postaw 

trudnych wychowawczo i związanych z demoralizacją i ich 

poszczególnych wymiarów w aspektach: społecznym, 

biologicznym, społecznym, psychologicznych i prawnym; 

K_W44 

K_W02 ma wiedzę o procesach wychowawczych, uczenia się i 

nauczania, readaptacji osób niedostosowanych społecznie 

K_W45 

K_W03 posiada wiedzę na temat zagadnień związanych z wczesnym 

wspomaganiem osób zagrożonych demoralizacją i 

wykluczeniem społecznym, terapią oraz metodykami 

nauczania i wychowania; 

K_W48 

K_W04 ma elementarną wiedzę na temat stosowania metodyki 

resocjalizacji i terapii osób niedostosowanych społecznie 
K_W49 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi 

w celu analizowania, diagnozowania i prognozowania 

oddziaływań wychowawczych, edukacyjnych oraz 

analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do 

różnych kontekstów działalności resocjalizacyjnej; 

K_U38 

K_U02 potrafi samodzielnie dokonać klasyfikacji i charakterystyki 

osób niedostosowanych społecznie w aspektach: społeczno-

prawnym, psychologicznym i fizjologicznym; 

K_U39 

K_U03 posiada umiejętność na temat planowania, realizacji i oceny 

skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych; 
K_U42 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 docenia wartość nauk pedagogicznych jak i tych jej 

subdyscyplin, których zasoby ukierunkowane są na pomoc 

ludziom zagrożonym i niedostosowanym społecznie; 

K_K21 

K_K02 potrafi poprawnie skonstruować i przeprowadzić proces 

readaptacji społecznej osób niedostosowanych (w tym 

wykluczonych, zdemoralizowanych), jest zdolny do 

samooceny i ewentualnej modyfikacji zaplanowanych 

K_K23 



czynności resocjalizacyjnych w przyszłym działaniu, jest 

odpowiedzialny za swoje działania 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Treści programowe przedmiotu 

1. Socjoterapia jako metoda pracy grupowej (stadia rozwoju grupy, role) 
2. Diagnoza socjoterapeutyczna 

3. Rola i zadania terapeuty. Zasady prowadzenia zajęć. 

4. Specyfika funkcjonowania dzieci/młodzieży w MOS 

5. Organizacja grupy terapeutycznej 
6. Sytuacje trudne w grupie, sposoby ich rozwiazywania 

7. Konstruowanie i realizacja scenariuszy zajęć socjoterapeutycznych  

8. Ewaluacja pracy socjoterapeutycznej 
 

 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 

efektu 

Metody dydaktyczne 

(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 

(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 

(lista wyboru) 

WIEDZA 

K_W44 Metody dialogowe, 

praca w grupie, dyskusja 

problemowa, 

projektowanie grupowe, 

prezentacja 

multimedialna 

Udział w dyskusji 

Praca w grupie 

Scenariusz programu 

socjoterapeutycznego 

K_W45 Metody dialogowe, 

praca w grupie, dyskusja 

problemowa, 

projektowanie grupowe, 

prezentacja 

multimedialna 

Udział w dyskusji 

Praca w grupie 

Scenariusz programu 

socjoterapeutycznego 

K_W48 Metody dialogowe, 

praca w grupie, dyskusja 

problemowa, 

projektowanie grupowe, 

prezentacja 

multimedialna 

Udział w dyskusji 

Praca w grupie 

Scenariusz programu 

socjoterapeutycznego 

K_W49 Metody dialogowe, 

praca w grupie, dyskusja 

problemowa, 

Udział w dyskusji 

Praca w grupie 

Scenariusz programu 

socjoterapeutycznego 



projektowanie grupowe, 

prezentacja 

multimedialna 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U38 Metody dialogowe, 

praca w grupie, dyskusja 

problemowa, 

projektowanie grupowe, 

prezentacja 

multimedialna 

Udział w dyskusji 

Praca w grupie 

Scenariusz programu 

socjoterapeutycznego 

K_U39 Metody dialogowe, 

praca w grupie, dyskusja 

problemowa, 

projektowanie grupowe, 

prezentacja 

multimedialna 

Udział w dyskusji 

Praca w grupie 

Scenariusz programu 

socjoterapeutycznego 

K_U42 Metody dialogowe, 

praca w grupie, dyskusja 

problemowa, 

projektowanie grupowe, 

prezentacja 

multimedialna 

Udział w dyskusji 

Praca w grupie 

Scenariusz programu 

socjoterapeutycznego 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K21 Metody dialogowe, 

praca w grupie, dyskusja 

problemowa, 

projektowanie grupowe, 

prezentacja 

multimedialna 

Udział w dyskusji 

Praca w grupie 

Scenariusz programu 

socjoterapeutycznego 

K_K23 Metody dialogowe, 

praca w grupie, dyskusja 

problemowa, 

projektowanie grupowe, 

prezentacja 

multimedialna 

Udział w dyskusji 

Praca w grupie 

Scenariusz programu 

socjoterapeutycznego 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

 



Ocena niedostateczna - student nie uczestniczy w zajęciach, nie angażuje się i nie 

wykonuje zadań związanych z wykonywaną pracą, nie posiada wiedzy o problemach i 

potrzebach uczestników grup socjoterapeutycznych, nie zna podstawowych elementów 

diagnozowania grupy socjoterapeutycznej 

ocena dostateczna 

student sporadycznie opuszcza zajęcia, nie wywiązuje się z powierzonych zadań, 

wymienia elementy diagnozy socjoterapeutycznej 

Ocena dobra - student uczestniczy w zajęciach, wykonuje powierzone zadania, opisuje 

elementy diagnozy socjoterapeutycznej, zna metody, formy i techniki oddziaływań 

terapeutycznych 

ocena bardzo dobra - student uczestniczył we wszystkich zajęciach, angażował się, 

zabierał głos w dyskusji, opisuje elementy diagnozy socjoterapeutycznej, zna metody, 

formy i techniki oddziaływań terapeutycznych, właściwie realizuje strukturę zajęć 

socjoterapeutycznych, przygotował samodzielnie wyznaczone zajęcia 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z 

nauczycielem  

 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 

 

10 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

J. Jagieła, Socjoterapia w szkole, Kraków 2007. 

H. Bernard, K. MacKenzi, Podstawy socjoterapii grupowej, Gdańsk 2000. 

K. Sawicka, Socjoterapia, Warszawa 1998. 

Literatura uzupełniająca 

Z. Sobolewska, Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, zasady projektowania zajęć, 

Warszawa 1993. 

K. Wopel, Poradnik dla prowadzących grupy, Kielce 2004. 

 

 

 

 

 


