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Semestr realizacji modułu
Liczba punktów ECTS
Liczba godzin

Jednostka realizująca moduł
Moduły poprzedzające

Forma modułu: wykład

Forma modułu: dwiczenia

0
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Katedra Nauk o Wychowaniu
Psychologia ogólna; psychologia wychowania; psychologia
rozwojowa
Syntetyczna charakterystyka modułu

W ramach modułu podejmowane są zagadnienia dotyczące problematyki działao profilaktycznych,
mechanizmów powstawania uzależniania i etapów leczenia. Uczestnicy zajęd będą nabywad umiejętności rozpoznawania
objawów różnych form uzależnienia.

Cele modułu
1.
2.
3.

Opanowanie przez studentów wybranych pojęd z zakresu profilaktyki i terapii uzależnieo.
Opanowanie wiedzy z zakresu współczesnych form uzależnieo występujących u dorosłych, u dzieci i młodzieży.
Nabycie podstawowych umiejętności przełożenia wiedzy psychologicznej na praktykę pedagogiczną
w przedmiotowym zakresie.

Opis efektów kształcenia modułu
Symbol
efektu
kształcenia
dla modułu

W_01

U_01

K_01

Osiągnięte efekty kształcenia

Odniesienie do efektów
kształcenia
dla kierunku

Wiedza:
Ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadao,
normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności
pedagogicznej w przedmiotowym zakresie.
K_W16+
Umiejętności:
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++
Kompetencje społeczne:
odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje
działania pedagogiczne

K_K08+

Treści kształcenia modułu
Forma modułu: wykład
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Literatura
podstawowa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Literatura
uzupełniająca

1.
2.

Forma modułu: dwiczenia
Pojęcie i cele profilaktyki w psychologii.
Tradycyjny i współczesny model działao profilaktycznych.
Uniwersalny model szkolnych programów profilaktycznych
Programy i strategie działao profilaktycznych
Koncepcja czynników chroniących i ryzyka w oddziaływaniach
profilaktycznych
Analiza psychologicznych mechanizmów uzależniania wg J. Melibrudy
Uzależnienie od nikotyny i oddziaływanie profilaktyczne.
Współczesne formy uzależnienia od mediów, pracy, emocji, zachowao
seksualnych i innych.
Dojrzała osobowośd a osobowośd uzależniona: Analiza przydatności
psychologicznej koncepcji E.V.Frankla iR.C.Cloningera
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Metody dydaktyczne
Dwiczenia prowadzone są z użyciem środków audiowizualnych. W trakcie zajęd prowadzone są proste eksperymenty
psychologiczne ułatwiające zrozumienie przedmiotowych pojęd psychologicznych.
Dwiczenia prowadzone są z zastosowaniem metod aktywizujących w zakresie rozpoznawania potrzeb działao
profilaktycznych i opracowywania stosownych i skutecznych działao terapeutycznych w przedmiotowych obszarach.
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podpis prowadzącego moduł

