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Obszar kształcenia Medyczny ( Elementy Społecznego, Humanistycznego, Nauk o Sztuce) 
Warunki wst ępne Podstawowa wiedza z zakresu nauk medycznych, społecznych, humanistycznych 

i nauk o sztuce. Zaliczenie przedmiotów teoretycznych objętych programem 
podyplomowych studiów arteterapeutycznych. 
 

Cel kształcenia - Poznanie struktury, zadań, misji placówek prowadzących działalność w zakresie 
opieki i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym, osób niepełnosprawnych 
intelektualnie oraz osób w wieku podeszłym; 
 - Kształtowanie umiejętności planowania własnej pracy i oceniania jej efektów; 
- Doskonalenie umiejętności komunikowania interpersonalnego oraz pracy w 
grupie; 
 - Rozwijanie umiejętności twórczego myślenia, pracy metodami aktywizującymi, 
pracy wykorzystującej różnorodne techniki arteterapeutyczne; 
 

Treści programowe 1. Praktyki z zakresu arteterapii dziecka 
a. Poznanie struktury, zadań, misji placówki prowadzącej działalność w zakresie 
opieki i edukacji dziecka w wieku przedszkolnym; 
b. Prawidłowości rozwojowe a aspekt edukacyjny w pracy z dzieckiem w wieku 
przedszkolnym; 
c. Arteterapia w pracy z dzieckiem. 
 
2. Praktyki z zakresu arteterapii osób niepełnosprawnych intelektualnie 
a. Poznanie struktury, zadań, misji placówki prowadzącej działalność w zakresie 
opieki i edukacji osób niepełnosprawnych; 
b. Ocena trudności i kluczowych problemów pojawiających się w pracy z osobą 
niepełnosprawną intelektualnie; 
c. Wykorzystanie arteterapii w pracy z osobą niepełnosprawną intelektualnie. 
 
3. Praktyki z zakresu arteterapii osób w wieku podeszłym 
a. Poznanie struktury, zadań, misji placówki prowadzącej działalność w zakresie 
opieki nad osobami w wieku podeszłym; 
b. Ocena trudności i kluczowych problemów pojawiających się w pracy z osobą w 
wieku podeszłym; 
c. Zastosowanie technik arteterapeutycznych w pracy z osobą w wieku 
podeszłym; 
 

Formy i metody 
dydaktyczne 

Praca w grupie, praca z tekstem, muzyką, kolorem, ciałem i ruchem, dyskusja. 
 

Formy i warunki zaliczenia Forma: Zaliczenie z oceną  
 
Warunki zaliczenia: Hospitacja zajęć w następujących placówkach: 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 55 (praktyki z 
zakresu arteterapii osób niepełnosprawnych intelektualnie), Dzienny Dom Pomocy 
Społecznej nr 3 w Poznaniu, os. Piastowskie 101 (praktyki z zakresu arteterapii 
osób w wieku podeszłym), Przedszkole im. Skrzata Borodziej nr 81 w Poznaniu, 
ul. Limbowa 2 (praktyki z zakresu arteterapii dziecka). Poprowadzenie zajęć z 



podopiecznymi w/w placówek. Tematyka zajęć - dowolna z wykorzystaniem 
technik arteterapeutycznych (muzykoterapii, plastykoterapii, bajkoterapii, 
choreoterapii, itp.) dotycząca wybranego aspektu terapeutycznego. 
 

Literatura podstawowa 1. Baranowska-Jojko E., Rozwojowa kreska. Ćwiczenia plastyczne z elementami 
arteterapii, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2013. 
2. Sienkiewicz-Wilowska J. A., Dziecko rysuje, maluje, rzeźbi. Jak wspomagać 
rozwój dzieci i młodzieży, Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2011. 
3. Brett D., Bajki, które leczą, Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2011. 
4. Dykcik W., Pedagogika specjalna, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2003. 
5. Sękowska Z., Pedagogika specjalna, Warszawa 1995. 
6. Doroszewska J., Pedagogika specjalna, Wrocław, Warszawa, Łódź 1989. 
7. Kielin J., Rozwój daje radość, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 
Gdańsk 1999. 
8. Galus K., Geriatria. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo: 
Urban & Partner, 2013. 
 

Literatura uzupełniaj ąca 1. Gładyszewska-Cylulko J., Arteterapia w pracy pedagoga. Teoretyczne i 
praktyczne podstawy terapii przez sztukę, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2011. 
2. Molicka M., Bajki terapeutyczne, cz. 2, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań. 
3. Speck O., Niepełnosprawni w społeczeństwie, GWP, Gdańsk 2005. 
2. Smith D., Pedagogika specjalna, t. 1 i 2,Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
2009. 
 

Przedmiotowe efekty 
kształcenia 

Efekty kształcenia 

Odniesienie 
do 

kierunkowy
ch efektów 
kształcenia 

Odniesienie 
do 

obszarowych 
efektów 

kształcenia 

PSA_22_PW1 
 

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i definicje; 
charakteryzuje trudności i kluczowe problemy 
pojawiające się w pracy z dzieckiem, osobą 
niepełnosprawną, osobą w wieku podeszłym na 
gruncie arteterapii. Zna teoretyczne podstawy 
działań interwencyjnych wobec w/w grup 
społecznych i potrafi je zastosować w praktyce. 

K_W01 S1A_W01 
M1_W05 

PSA_22_PW2 
 

Zna uwarunkowania kształtowania postaw 
podopiecznych, mechanizmów rządzących tym 
procesem, zna zasady współpracy z rodziną 
podopiecznego i potrafi je zastosować w 
praktyce. 
 

K_W03  S1A_W04 

PSA_22_PW3 
 

Wykazuje znajomość problemów 
indywidualnych i społecznych wynikających z 
niepełnosprawności, przewlekłej choroby, 
patologii społecznej; charakteryzuje cechy 
poszczególnych podopiecznych i wiedzę tą 
wykorzystuje stosując odpowiednie metody i 
techniki na gruncie arteterapeutycznym (w 
zależności od grupy społecznej z jaką 
współpracuje). 
 

K_W04, 
K_W55 

M1_W04, 
S1A_W05 

PSA_22_PW4 
 

Zna psychologiczne uwarunkowania zachowań 
indywidualnych człowieka, style 
komunikowania oraz bariery w komunikowaniu 
i wiedzę tę wykorzystuje w sposób praktyczny w 
prowadzeniu zajęć z arteterapii, dostosowując 
zakres swoich działań od grupy społecznej, z 
jaką współpracuje. 
 

K_W04 M1_W04, 
 

PSA_22_PU1 
 

Posiada umiejętności techniczne, ruchowe i 
manualne pozwalające na planowanie, 
organizację i realizację działań o charakterze 
arteterapeutycznym w pracy z dzieckiem,  osobą 
niepełnosprawną, osobą w wieku podeszłym. 
 

K_U01 M1_U11 

PSA_22_PU2 
 

Posiada umiejętność przeprowadzenia analizy 
wybranych uwarunkowań problemów 

K_U07 M1_U05 



zdrowotnych i społecznych w zależności od 
grupy osób, z którą współpracuje na gruncie 
arteterapeutycznym. 
 

PSA_22_PU3 
 

Potrafi ocenić krytycznie i wieloaspektowo 
działania arteterapeutyczne oraz identyfikować 
błędy i zaniedbania w praktyce. 
  

K_U12 S1A_U03 
S1A_U06 

 
PSA_22_PU4 

 

Potrafi rozwijać w rzeczywistości projekty 
arteterapeutyczne w aspekcie aktywizowania 
podopiecznego lub grupy społecznej. Łączy 
wiedzę teoretyczną z praktyką na gruncie 
arteterapeutycznym. 
 

K_U16 A1_W15 

PSA_22_PK1 
 

Bierze odpowiedzialność za działania własne i 
właściwie organizuje pracę własną oraz 
aktywności podopiecznych w ramach działań 
podejmowanych na gruncie pracy 
arteterapeutycznej w zależności od grupy 
społecznej, z jaką współpracuje. 
 

K_K10 M1_K07 

 
PSA_22_PK2 

 

Potrafi współdziałać i pracować w zespole 
multiprofesjonalnym, przyjmując w niej rolę 
lidera w kontekście problemów arteterapii oraz 
osoby współpracującej w odniesieniu do 
problemów innych rodzajów terapii.  

K_K08 S1A_K02, 
M1_K04, 
H1P_K02, 

A_K05 

  
  

 
Bilans nakłady pracy 

słuchacza 

Godziny kontaktowe z nauczycielem 
akademickim 

50  

Udział w wykładach -  

Udział w seminariach 
-  

Udział w ćwiczeniach 50  

   

Samodzielna praca słuchacza 100  

Przygotowanie do seminariów/ ćwiczeń -  

Łączny nakład pracy słuchacza 
150 10 

Wskaźniki ilo ściowe 
 

Liczba 
godzin 

Liczba ECTS 

 Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami 
wymagającymi bezpośredniego udziału 
nauczyciela 

-  

 Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami 
o charakterze praktycznym 

50  

Metody weryfikacji efektu kształcenia  
Nr efektu kształcenia Formujące Podsumowujące 

PSA_22_PW1, PSA_22_PW2, 
PSA_22_PW3, PSA_22_PW4 

Ocena przygotowania do zajęć seminaryjnych  
 

 
PSA_22_PU1, PSA_22_PU2 
PSA_22_PU3, PSA_22_PU4 
PSA_22_PK1, PSA_22_PK2 

 

Zaliczenie na podstawie 
hospitacji zajęć oraz 
przygotowania i 
poprowadzenia zajęć w 
poszczególnych placówkach 

 
Data opracowania programu 

 

10.11.2013 r. 
Program opracował 

 
Anna Lewczuk 

Tomasz Popadowski 
Beata Klupczyńska 

 
 


