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Syntetyczna charakterystyka modułu
Zadaniem terapii zajęciowej jest uaktywnienie pacjenta poprzez wykonywanie określonych czynności mających charakter
usprawniania psychicznego, fizycznego, a mogą służyd również preorientacji zawodowej. Stanowi ona oddzielną formę
rehabilitacji. W jej ramach prowadzi się wiele różnych zajęd m.in.: rzeźbiarstwo, tkactwo, krawiectwo, wikliniarstwo oraz
wszelkiego rodzaju prace ręczne, których celem jest usprawnianie osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Cele modułu
Celem kształcenia jest metodyczne przygotowanie kadry terapeutów zajęciowych do podjęcia pracy z dziedmi, młodzieżą
i osobami starszymi dotkniętymi różnymi rodzajami niepełnosprawności, inwalidztwem czasowym i utrwalonym oraz
dysfunkcjami spowodowanymi zagrożeniami cywilizacyjnym

Opis efektów kształcenia modułu
Symbol
efektu
kształcenia
dla modułu

W_01

W_02

Osiągnięte efekty kształcenia

Wiedza:
Ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat różnych subdyscyplin
pedagogiki, obejmującą terminologię, teorie i metodykę
Ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadao, normach,
procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej
Umiejętności:

Odniesienie do efektów
kształcenia
dla kierunku
K_W13++

K_W16+

U_01

Potrafi wykorzystywad podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki
oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania
sytuacji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuoczych, kulturalnych i
pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowao

K_U02++

U_02

Potrafi posługiwad się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu
analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działao
pedagogicznych; potrafi generowad rozwiązania konkretnych problemów
pedagogicznych i prognozowad przebieg ich rozwiązania oraz przewidywad
skutki planowanych działao

K_U10+

U_03

Potrafi animowad prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych
oraz wspierad ich samodzielnośd w zdobywaniu wiedzy, a także inspirowad do
działao na rzecz całożyciowego uczenia się
Kompetencje społeczne:
Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działao
pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania
wyzwao zawodowych; wykazuje aktywnośd, podejmuje trud i odznacza się
wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działao
profesjonalnych w zakresie pedagogiki

K_U11+

K_01

K_02

Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na
tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej

K_K03++

K_K04+

Treści kształcenia modułu
Forma modułu: wykład
1.Podstawy neurologii i psychiatrii
2.Terapia zajęciowa osób niepełnosprawnych ruchowo
3.Organizacja warsztatu pracy terapeuty zajęciowego
4.Terapia uzależnieo
5.Metody terapii dziecka z zaburzeniami rozwoju
psychoruchowego
6.Metody terapii dziecka z niepełnosprawnością
umysłową
7.Trening autogenny Schulza, trening Jacobsona,
relaksacja Maxwella Maltza
8. Arteterapia, biblioterapia i choreoterapia jako metody
pracy
9.Dramatoterapia, muzykoterapia i kinezyterapia –
podstawowe elementy
10.Warsztaty Terapii Zajęciowej – podstawy organizacji i
funkcjonowania, cele pracy
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Metody dydaktyczne
Metody dydaktyczne: podające i problemowe.
Środki dydaktyczne: rzutnik, tabele, diagramy, wykresy i teksty źródłowe.
Opracowanie planów pracy, konspektów zajęd do poszczególnych form terapii

