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KARTA PROGRAMOWA 
 
 

Moduł kształcenia Metodyka pracy resocjalizacyjnej 
Nazwa modułu kształcenia w języku angielskim The methodology of the social rehabilitation  work 

Kierunek studiów Pedagogika 
Profil kształcenia  profil praktyczny 

Forma kształcenia  studia stacjonarne 

Poziom przedmiotu 
(podstawowy/specjalnościowy/ 
ogólnouczelniany)  

specjalnościowy 

Status przedmiotu (obowiązkowy/do wyboru) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia I stopnia 

Język wykładowy  język polski 

Semestr realizacji modułu V 

Liczba punktów ECTS 3 

Liczba godzin 
Forma modułu: wykład Forma modułu: dwiczenia 

20 20 

Jednostka realizująca moduł  Katedra Nauk o Wychowaniu 

Moduły poprzedzające  
Psychologia ogólna, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, 
Teoretyczne podstawy wychowania 

 

Syntetyczna charakterystyka modułu 
W ramach realizowanego modułu słuchacze zdobędą poszerzoną wiedzę teoretyczną jak i praktyczną, niezbędną 
w obszarze diagnozowania, projektowania oraz prowadzenia oddziaływao resocjalizacyjnych wobec nieletnich, 

młodocianych i dorosłych sprawców przestępstw, zarówno w środowisku otwartym jak i instytucjonalnym. 

 

Cele modułu 
 

 zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami składającymi się na niezbędny zasób wiedzy 
o problemach teoretycznych i praktyce resocjalizacyjnej; 

 ukazanie psychospołecznych uwarunkowao antyspołecznych zachowao dzieci, młodzieży i dorosłych; 

 wskazanie na formy, metody i techniki przeciwdziałania zaburzeniom w zachowaniu i demoralizacji dzieci, młodzieży i 
dorosłych w różnorodnych środowiskach społecznych; 

 wyrobienie pozytywnej motywacji do podjęcia trudnej pracy z jednostką społecznie wykolejoną i zagrożoną 
demoralizacją. 

 

 



Opis efektów kształcenia modułu   
Symbol 
efektu 

kształcenia 
dla modułu 

Osiągnięte efekty kształcenia 
Odniesienie do efektów kształcenia 

dla kierunku 

 Wiedza: 

W_01 
 
 
 
 

W_02 
 
 
 
 

 
W_03 

Zna i rozumie terminologię używaną w 
pedagogice oraz jej zastosowanie i relacje w 

dyscyplinach pokrewnych na poziomie 
rozszerzonym. 

 
Ma uporządkowaną wiedzę o celach, 

organizacji i funkcjonowaniu instytucji 
edukacyjnych, wychowawczych, opiekuoczych, 
kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, 

pogłębioną w wybranych zakresach. 
 

Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i 
norm etycznych oraz etyki zawodowe. 

K_W01 +++ 
 
 
 

 
K_W10 +++ 

 
 
 
 
 

K_W16 +++ 

 Umiejętności: 

U_01 
 

 
 
 
 
 
 
 

U_02 
 
 
 

Potrafi wykorzystywad i integrowad wiedzę 
teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz 

powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy 
złożonych problemów edukacyjnych, 

wychowawczych, opiekuoczych, kulturalnych, 
pomocowych i terapeutycznych, a także 
diagnozowania i projektowania działao 

praktycznych. 
 

Potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny 
wypowiadad się  w mowie i na piśmie, posiada 
umiejętnośd konstruowania rozbudowanych 
ustnych i pisemnych uzasadnieo na tematy 

dotyczące różnych zagadnieo pedagogicznych z 
wykorzystaniem różnych ujęd teoretycznych, 

korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak 
i innych dyscyplin naukowych. 

K_U02 +++ 
 
 
 
 
 
 
 
 

K_U04+++ 
 

 Kompetencje społeczne: 

K_01 
 
 

Ma pogłębioną świadomośd poziomu swojej 
wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę 

ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego. 

K_K01 +++ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Treści kształcenia modułu     
Forma modułu: wykład Forma modułu: dwiczenia 

1. Pedagogika resocjalizacyjna. 

2. Obszar praktycznego działania i zakres badao 
teoretycznych pedagogiki resocjalizacyjnej. 

3. Zadania resocjalizacji. 

4. Działalnośd resocjalizacyjna. 

5. Niedostosowanie społeczne według Konopnickiego. 

6. Niedostosowanie społeczne według Grzegorzewskiej. 

7. Niedostosowanie społeczne według Czapów i 
Jedlewskiego. 

8. Niedostosowanie społeczne według Lipkowskiego. 

9. Cechy wspólne niedostosowania społecznego. 

10. Rozmiar niedostosowania społecznego. 

11. Typologia niedostosowania społecznego według 
Konopnickiego. 

12. Etapy niedostosowania społecznego- wykolejenia 
według Czapówa. 

13. Przejawy niedostosowania społecznego. 

14. Typologia niedostosowania społecznego ze względu 
na charakterystyczne formy zachowania się według 
Sullivana i Granta. 

15. Rodzaje (typy) wykolejenia społecznego. 

1. Przedmiot pedagogiki resocjalizacyjnej. 
2. Definicja pedagogiki resocjalizacyjnej. 
3. Cele pedagogiki resocjalizacyjnej. 
4. Interdyscyplinarne ujęcie pedagogiki resocjalizacyjnej. 
5. Postępowanie kreacyjne i preparacyjne w resocjalizacji. 
6. Zachowania antagonistyczno- destruktywne jako 

przedmiot zainteresowao pedagogiki resocjalizacyjne. 
7. Pojęcie niedostosowania społecznego. 
8. Rozróżnienie zachowao patologicznych (asocjalnośd, 

dyssocjalnośd, antysocjalnośd). 
9. Stan osobowości jako przedmiot pedagogiki 

resocjalizacyjnej (neurotyczna i psychopatyczna). 
10. Poziom rozwoju moralnego jako czynnik etiologiczny 

niedostosowania społecznego. 
11.  Zachowania internalizacyjne i eksternalizacyjne jako 

przedmiot zainteresowao pedagogiki resocjalizacyjnej 
(klasyfikacja ACHENBACHA).  
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Metody dydaktyczne 
wykład, film, prezentacja multimedialna, dyskusja 

 


