Socjoterapia
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Studia podyplomowe

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/02/15/8865/307426

Cena netto

3 280,00 zł

Cena brutto

3 280,00 zł

Cena netto za godzinę

9,37 zł

Cena brutto za
godzinę

9,37

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

350

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-10-12

Termin zakończenia
usługi

2021-02-28

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-02-15

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-10-31

Maksymalna liczba uczestników

50

Kategoria główna KU

Usługi

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych prowadzących do zdobycia
kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów
podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1
pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572,
z późn. zm. )

Zakres tematyczny

studia podyplomowe

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i
Przedsiębiorczości w Łomży

Osoba do kontaktu

Justyna Konopka

E-mail

jkonopka@pwsip.edu.pl

Telefon

86 215-66-04

Cel usługi
Cel edukacyjny
Studia przygotowują słuchaczy do realizacji zadań związanych z osobami niedostosowanymi
społecznie i zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Blok I: Ramy prawne pracy z uczniem niedostosowanym społecznie i zagrożonym
niedostosowaniem
społecznym:
Dziecko
niedostosowane
społecznie
i
zagrożone
niedostosowaniem społecznym w systemie edukacji, Uwarunkowania prawne pomocy dzieciom i
młodzieży w wieku szkolnym, Praca z uczniem trudnym.
Blok II: Podstawy diagnozowania zaburzeń: Psychologiczne koncepcje człowieka, Przyczyny
zaburzeń zachowania w świetle najnowszych teorii psychologicznych i socjologicznych, Symptomy
zaburzeń zachowania, Podstawa diagnozowania zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania,
Psychopatologia i psychoterapia rodziny.
Blok III: Psychopedagogiczne podstawy działań socjoterapeutycznych: Zasady pracy
socjoterapeutycznej, Metodyka pracy socjoterapeutycznej, Formy pracy socjoterapeutycznej,
Planowanie działań socjoterapeutycznych – Zasady tworzenia i realizacji Indywidualnego Programu
Edukacyjno - Terapeutycznego
Blok IV: Ćwiczenie umiejętności niezbędnych do pracy socjoterapeutycznej: Komunikacja
interpersonalna i sztuka rozwiązywania konﬂiktów, Interwencja kryzysowa, Trening: umiejętności
społecznych, samoświadomości, radzenia sobie z agresją, Techniki radzenia sobie ze stresem,
Współpraca z rodzicami uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym, Organizacja czasu wolnego.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Proponowane studia dają uprawnienia do prowadzenia specjalistycznych zajęć z osobami ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dotyczy to, w sposób szczególny, uczniów niedostosowanych
społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ale wiedza i umiejętności zdobyte w ramach
tych studiów będą służyły każdemu w codziennej pracy wychowawczej, na wszystkich etapach edukacji
i w różnego rodzaju placówkach, w których znajdują się osoby z tego rodzaju problemami.

Grupa docelowa
Osoby, które ukończyły studia wyższe (I lub II stopnia) na dowolnym kierunku i chcą uzyskać państwowe
świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z socjoterapii, oraz dla nauczycieli wszystkich typów
placówek oświatowych.

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Dziecko niedostosowane społecznie i
zagrożone niedostosowaniem
społecznym w systemie edukacji

Data
realizacji
zajęć
2019-1013

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

09:00

10:00

1:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Jolanta Boryszewska

Obszar specjalizacji
Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Lokalizacja usługi
Adres:
Akademicka 14
18-400 Łomża, woj. podlaskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

