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 C1- zapoznanie Studentów z podstawami psychodramy wg Jacoba L.Moreno;
 C2 - umożliwienie Studentom udziału w elementarnym, praktycznym treningu psychodramatycznym;

C3-  zapoznanie Studentów z podstawami wiedzy na temat wykorzystania elementów psychodramy w szkoleniach.

 W1 - zainteresowanie przedmiotem;
 W2- znajomość podstaw psychologii społecznej i psychologii szkoleń;

W3 - motywacja do zaangażowania się w bezpośrednie interakcje społeczne i ćwiczenia praktyczne.

 WIEDZA
 1. Student posiada podstawową wiedzę na temat psychodramy wg Jacoba L. Moreno - KW_01;

 2. Student wskazuje i opisuje podstawowe psychologiczne aspekty grupy szkoleniowej - K_W 06;
 3. Student zna i potrafi opisać sposób wykorzystania elementów psychodramy w szkoleniach - K_W12.

 
 UMIEJĘTNOŚCI

 4. Student potrafi krytycznie ocenić przydatność metody psychodramy w działaniach szkoleniowych -K_U10;
5. Student wykorzystuje wiedzę psychologiczną do analizowania i interpretowania ludzkich zachowań w małej grupie społecznej funkcjonującej w

 sytuacji szkolenia - K_U01;
 6. Student wskazuje i proponuje wybrane techniki psychodramatyczne do optymalizacji procesów szkoleniowych  - K_U06.

 
 KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

7. Student ma świadomość znaczenia sfery psychicznej człowieka dla jakości jego funkcjonowania w sferze zawodowej; posiada przekonanie o
potrzebie wspierania jednostek i grup w aspekcie ich kompetencji psychospołecznych. Dostrzega potrzebę odpowiedzialnego popularyzowania

 wiedzy z zakresu psychologii - K_K04
8. Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz rozwoju własnych kompetencji związanych z pracą psychologa w obszarze
biznesu - _K01

Wykład konwersatoryjny oparty na prezentacji multimedialnej z elementami treningu psychologicznego; praca w grupach; przygotowanie i
demonstracja praktyczna projektu szkoleniowego.

Ocenie podlega zaangażowanie oraz udział Studenta w przygotowaniu i prezentacji projektu szkolenia zawierającego elementy
 psychodramatyczne.

 
 Ocena niedostateczna

(W) - Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat psychodramy wg J.L. Moreno, nie umie wskazać i opisać podstawowych
 psychologicznych aspektów grupy szkoleniowej, nie posiada wiedzy na temat wykorzystania psychodramy w szkoleniach.

(U) - Student nie potrafi krytycznie ocenić przydatności psychodramy w działaniach szkoleniowych, nie korzysta z wiedzy psychologicznej do
analizowania i interpretowania ludzkich zachowań w małej grupie społecznej, nie potrafi wskazać technik psychodramatycznych użytecznych w

 szkoleniach. 
(K) - Student ma nikłą świadomość znaczenia sfery psychicznej człowieka dla jakości jego funkcjonowania w sytuacji edukacyjnej; posiada nikłe
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przekonanie o potrzebie wspierania jednostek i grup w aspekcie ich kompetencji psychospołecznych oraz odpowiedzialnego popularyzowania
 wiedzy z zakresu psychologii; Student nie rozumie potrzeby uczenia się przez całe życie oraz rozwoju własnych kompetencji zawodowych.

 
 Ocena dostateczna

(W) - Student posiada podstawową wiedzę na temat psychodramy, umie wskazać i opisać podstawowe psychologiczne aspekty grupy
 szkoleniowej, posiada wiedzę na temat wykorzystania psychodramy w szkoleniach 

(U) - Student potrafi ocenić przydatność psychodramy w działaniach szkoleniowych, wykorzystuje wiedzę psychologiczną do analizowania i
interpretowania ludzkich zachowań w małej grupie społecznej, potrafi wskazać wybrane techniki psychodramatyczne wykorzystywane w

 szkoleniach. 
(K) - Student jest świadom znaczenia sfery psychicznej człowieka dla jakości funkcjonowania w sferze zawodowej; rozumie potrzebę wspierania
jednostek i grup w aspekcie ich kompetencji psychospołecznych oraz odpowiedzialnego popularyzowania wiedzy z zakresu psychologii; Student

 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz rozwoju własnych kompetencji zawodowych.
 

 Ocena dobra 
(W) - Student posiada dużą wiedzę na temat psychodramy, psychologicznych aspektów grupy szkoleniowej oraz wykorzystania psychodramy w

 szkoleniach 
(U) Student potrafi trafnie ocenić przydatność psychodramy w działaniach szkoleniowych, szeroko wykorzystuje wiedzę psychologiczną do
analizowania i interpretowania ludzkich zachowań w małej grupie społecznej, potrafi wskazać i zanalizować narzędzia psychodramatyczne

 służące optymalizacji procesów szkoleniowych.
(K) - Student docenia znaczenie sfery psychicznej człowieka dla jakości funkcjonowania w sytuacji szkoleniowej, wykazuje zainteresowanie
wspieraniem jednostek i grup w aspekcie ich kompetencji psychospołecznych oraz odpowiedzialnego popularyzowania wiedzy psychologicznej;

 Student dobrze rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz rozwoju własnych kompetencji zawodowych.
 

 Ocena bardzo dobra 
 (W) - Student posiada pełną wymaganą wiedzę na temat psychodramy i wszystkich ważnych aspektów jej wykorzystania w szkoleniach. 

(U) - Student potrafi wnikliwie zanalizować przydatność psychodramy w działaniach szkoleniowych, w wymaganym zakresie wykorzystuje
wiedzę psychologiczną do analizowania i interpretowania ludzkich zachowań w małej grupie społecznej, wskazuje i wnikliwie analizuje działanie

 narzędzi psychodramatycznych służących optymalizacji procesów szkoleniowych.
(K) - Student zdecydowanie docenia znaczenie sfery psychicznej człowieka dla jakości funkcjonowania w sferze zawodowej, w dużym stopniu
interesuje się wspieraniem jednostek i grup w aspekcie ich kompetencji psychospołecznych oraz odpowiedzialnego popularyzowania wiedzy
psychologicznej; Student w pełni rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz rozwoju własnych kompetencji zawodowych.
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 Literatura:

 1. Psychodrama wg Jacoba L. Moreno - rys historyczny i współczesność.
 2. Elementy filozofii i praktyki psychodramatycznej.

 3. Dynamika akcji psychodramatycznej.
 4. Podstawowe techniki w psychodramie.

 5. Psychodrama jako narzędzie w pracy trenera.
6. Od teorii do praktyki - propozycje ćwiczeń.

 Treści programowe przedmiotu:
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