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Nazwa kierunku  

 
 

Studia 
Podyplomowe  
Arteterapii 

Poziom i forma 
studiów 

Studia 
podyplomowe 

niestacjonarne 

Nazwa przedmiotu 
Socjoterapia. 

Zajęcia 
warsztatowe 

Kod przedmiotu 
PSA_

11 
Punkty 
ECTS 

4 

Jednostka realizująca 
Wydział Nauk o 

Zdrowiu 

Osoba odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, e-mail,        

nr tel. służbowego) 

mgr Martyna Plucińska 
martyna_plucinska@op.pl 
tel. prywatny 603 803 009 

Rodzaj przedmiotu obowiąz
kowy 

 
20 

Rodzaj zajęć 
i liczba 
godzin 

Wykłady 
- 

Seminaria 
- 

Ćwiczenia 
20 

Obszar kształcenia Medyczny ( Elementy społecznego, Humanistycznego, Nauk o Sztuce) 
Warunki wst ępne Znajomość podstawowej terminologii nauk społecznych i humanistycznych oraz 

posiadanie motywacji do ustawicznego poszerzania kompetencji, umiejętności i 
wiedzy w obszarze przedsięwzięć pomocowych. Wykazywanie konstruktywnej 
postawy związanej z profesjonalizacją swoich przyszłych działań zawodowych. 

Cel kształcenia • Poznanie podstawowych celów, zadań i form socjoterapii.    
• Poznanie odmiennych podejść i paradygmatów do rozumienia, 

konstruowania i realizowania przedsięwzięć socjoterapeutycznych.  
• Dyskutowanie etycznych kwestii przedsięwzięć pomocowych, 

psychokorekcyjnych i kreacyjnych w socjoterapii.  
• Kształtowanie kompetencji, refleksji oraz umiejętności socjoterapeutycznych 

w ramach zadań warsztatowych.  
• Kształtowanie konstruktywnych postaw w pracy z grupą i w grupie w ramach 

zadań warsztatowych. 
• Pozyskanie wiedzy oraz umiejętności przygotowania i realizacji 

kompleksowych przedsięwzięć socjoterapeutycznych. 
Treści programowe 1) Cele, zadania i formy przedsięwzięć socjoterapeutycznych oraz różne 

podejścia w ich realizacji.  
2) Kompetencje, umiejętności i etyka w pracy socjoterapeutycznej.  
3) Trening umiejętności interpersonalnych. 
4) Metody i techniki pracy z grupą i w grupie. 
5) Konstruowanie i wdrażanie przedsięwzięć socjoterapeutycznych. 

Formy i metody 
dydaktyczne 

Wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna, ćwiczenia indywidualne i 
warsztaty grupowe. 

Formy i warunki zaliczenia Zaliczenie 
Aktywny udział w zajęciach oraz opracowanie ramowego programu zajęć 
socjoterapeutycznych. 

Literatura podstawowa − Sawicka K. (red.). Socjoterapia. CMPPP MEN, Warszawa 1999. 
− Bernard H. S. MacKenzie K. R. Podstawy terapii grupowej. GWP, Gdańsk 

2001. 
− Deptuła. M. Diagnostyka - profilaktyka - socjoterapia w teorii i praktyce 

pedagogicznej. Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2005. 
− Geldard D.,  Geldard K. Jak pracować z dziecięcymi grupami 

terapeutycznymi. Podręcznik dla psychologów, pedagogów i pracowników 
socjalnych. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk 2005.  

− Jachimska M. Grupa bawi się i pracuje. Zbiór grupowych gier i ćwiczeń 
psychologicznych., Część I, WNUS, Wałbrzych 1994. 

− Jastrun E. Socjoterapia : co trzeba, a czego nie wolno? Świat Problemów 
2001, nr 7/8. 

− Jedliński K. Trening interpersonalny. Wydawnictwo W.A.B. Warszawa 
2008. 

− Vopel W. K. Poradnik dla prowadzących grupy. Wyd. Jedność. Kielce 1999.  
Literatura uzupełniaj ąca − James R.K., Gilliland B.E. Strategie interwencji kryzysowej. Pomoc 

psychologiczna poprzedzająca terapię. Wydawnictwo Edukacyjne. 
Warszawa 2005. 

− Kendal P.C. Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Mechanizmy 
zaburzeń i techniki terapeutyczne. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 
Gdańsk 2004. 

− Kuchta D.  Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych. Życie Szkoły 2001, nr 9. 
− Matyja A.  Metody i techniki stosowane w socjoterapii. Opieka, 



Wychowanie, Terapia 2005, nr. 3/4. 
− Sawicka K., Kalinowska G. Socjoterapia jako specjalistyczna procedura 

terapeutyczna. Remedium 2004, nr 5. 
− Sołtysiak T.(red.). Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz 

możliwości ich przezwyciężania. Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej. 
Bydgoszcz 2005. 

Przedmiotowe efekty 
kształcenia 

Efekty kształcenia 

Odniesienie 
do 

kierunkowy
ch efektów 
kształcenia 

Odniesienie 
do 

obszarowych 
efektów 

kształcenia 
PSA_11_PW1 

 
 
 
 

PSA_11_PW2 
 
 
 

PSA_11_PW3 
 

PSA_11_PW4 
 
 
 

PSA_11_PW5 
 

Zna i rozumie rolę rodziny, innych grup 
społecznych, społeczności lokalnych, instytucji i 
organizacji pozarządowych w animowaniu 
aktywności o charakterze socjoterapeutycznym 
w  środowisku lokalnym. 
Zna psychologiczne uwarunkowania zachowań 
indywidualnych człowieka, kontaktu z 
podopiecznym, style komunikowania oraz 
bariery w komunikowaniu i wiedzę tę 
wykorzystuje w prowadzeniu socjoterapii. 
Zna i rozumie historię oraz teoretyczne 
podstawy socjoterapii. 
Zna i rozumie relacje zachodzące pomiędzy 
człowiekiem, jego aktywnością twórczą a 
środowiskiem rówieśniczym, rodzinnym, 
zawodowym i społecznym. 
Zna i interpretuje prawo jednostek i grup do 
podejmowania różnorodnych aktywności. 

K_W03 
 
 
 
 

K_W04 
 
 
 

K_W08 
 

K_W09 
 
 
 

K_W11 
 

S1A_W04 
 
 
 
 

M1_W05 
 
 
 

H1A_W05 
 

M1_W10 
 
 
 

A1_W16 

PSA_11_PU1 
 
 

PSA_11_PU2 
 
 

PSA_11_PU3 
 
 

PSA_11_PU4 
 
 

PSA_11_PU5 
 

PSA_11_PU6 
 

Potrafi nawiązać terapeutyczną relację 
interpersonalną z podopiecznym, 
rodziną/opiekunem i grupą społeczną. 
Potrafi rozpoznać mocne i słabe strony 
podopiecznego oraz projektuje dla niego 
aktywności socjoterapeutyczne. 
Potrafi rozpoznać u podopiecznego stany 
wymagające interwencji któregoś spośród 
członków zespołu multiprofesjonalnego. 
Potrafi ocenić krytycznie i wieloaspektowo 
działania socjoterapeutyczne oraz identyfikować 
błędy i zaniedbania w praktyce. 
Potrafi zaplanować aktywności dostosowane do 
naturalnych etapów rozwoju człowieka. 
Potrafi rozwijać w rzeczywistości projekty 
socjoterapeutyczne w aspekcie aktywizowania 
podopiecznego lub grupy społecznej. 

K_U03 
 
 

K_U07 
 
 

K_U08 
 
 

K_U12 
 
 

K_U15 
 

K_U16 
 

M1_U03 
 
 

S1A_U07 
 
 

M1_U04 
H1A_U07 

 
H1A_U01 

 
 

M1_U03 
 

M1_U10 
S1A_U07 

PSA_11_PK1 
 
 
 

PSA_11_PK2 
 
 
 

PSA_11_PK3 

Rozumie konieczność dbania o własny rozwój i 
posiada umiejętność stałego dokształcania się w 
dziedzinie podejmowania działań 
socjoterapeutycznych. 
Posiada świadomość własnych ograniczeń i 
potrafi oszacować sytuację, w której należy 
poszukiwać wsparcia innych profesjonalnie 
przygotowanych osób i instytucji.  
Ma świadomość potrzeby tworzenia warunków 
do rozwoju autonomii podopiecznego, dążenia 
do normalizacji oraz upodmiotowienia. 

K_K01 
 
 
 

K_K02 
 
 
 

K_K06 

S1A_K01 
S1A_K06 

 
 

M1_K02 
 
 
 

M1_K03 

 
Bilans nakłady pracy 

słuchacza 

Godziny kontaktowe z nauczycielem 
akademickim 

20  

Udział w wykładach -  

Udział w seminariach 
-  

Udział w ćwiczeniach 20  

   

Samodzielna praca słuchacza 20  

Przygotowanie do seminariów/ ćwiczeń 20  



Łączny nakład pracy słuchacza 
60 4 

Wskaźniki ilo ściowe 
 

Liczba 
godzin 

Liczba ECTS 

 Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami 
wymagającymi bezpośredniego udziału 
nauczyciela 

40  

 Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami 
o charakterze praktycznym 

40  

Metody weryfikacji efektu kształcenia  
Nr efektu kształcenia Formujące Podsumowujące 

PSA_11_PW1 
PSA_11_PW2 
PSA_11_PW3 
PSA_11_PW4 
PSA_11_PW5 
PSA_11_PU1 
PSA_11_PU2 
PSA_11_PU3 
PSA_11_PU4 
PSA_11_PU5 
PSA_11_PU6 
PSA_11_PK1 
PSA_11_PK2 
PSA_11_PK3 

Ocena przygotowania do zajęć seminaryjnych. 
Informacje zwrotne podczas dyskusji. 
Informacje zwrotne podczas ćwiczeń 
indywidualnych i warsztatów grupowych. 

 

PSA_11_PW1 
PSA_11_PW2 
PSA_11_PU4 
PSA_11_PU5 
PSA_11_PU6 
PSA_11_PK3 

Ocena oraz konstruktywna informacja zwrotna 

podczas grupowego omawiania prac. 

 

Praca pisemna w małych 

grupach. 

Data opracowania 
programu 

10.11.2013 r. 
Program opracował 

Martyna Plucińska 

 


