Zapraszamy na specjalność:

Psychologia Wspierania Rozwoju i Kształcenia
CO?
Celem specjalności jest kształtowanie i wzmacnianie
psychologicznych
kompetencji
niezbędnych do pracy z jednostką i grupą w
różnych środowiskach społecznych - ze
szczególnym uwzględnieniem rodziny i szkoły.

PO CO?

Przygotowujemy do pracy z dzieckiem (także
najmłodszym), młodą osobą
i dorosłym
człowiekiem (również u kresu życia). Celem
kształcenia jest umiejętność wspierania
rozwoju
oraz
doskonalenie
edukacji,
umiejętności osobistych i zawodowych.

DLACZEGO?

Uczymy diagnozowania możliwości i potrzeb
rozwojowych, metod i technik pracy z osobami
które chcą wykorzystać swoje szanse rozwojowe w życiu osobistym i zawodowym. Uczymy
zasad planowania i prowadzenia konsultacji,
poradnictwa, doradztwa i szkoleń. Psycholog po
tej specjalności dodatkowo będzie znał procedury i sposoby ewaluacji podejmowanych
oddziaływań
psychoedukacyjnych
i
wspierających.

JAK?

Proces dydaktyczny specjalności WiK jest
zorganizowany poprzez osiem rozbudowanych
modułów tematycznych takich jak:
- Wspieranie rozwoju osobowości w całym cyklu
życia
- Wspieranie rozwoju zawodowego
- Praca z grupami: psychoedukacja
- Badania w obszarze edukacji i wspierania
rozwoju
- Rodzina
- Szkoła
- Wychowanie i Kształcenie
- Praca z osobą o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Praca w trudnym i wymagającym
środowisku
Niektóre zajęcia traktujemy jako obowiązkowe
(2/3 wszystkich zajęć specjalnościowych), inne
(1/3 specjalności) student może dobierać zgodnie z indywidualnymi preferencjami spośród
szerokiej oferty

Zajęcia:
Wykłady - stanowią wprowadzenie teoretyczne
w problematykę specjalności
Warsztaty - umożliwiają ćwiczenie podstawowych umiejętności diagnozowania, przygotowywania i prowadzania szkoleń, treningów,
porad,
stosowania
konkretnych
technik
wspierających
Seminaria - nastawione są na wspólne
omawianie i dogłębną analizę problematyki
specjalności w kontekście współczesnej literatury psychologicznej
Praktyki:
wprowadzają
w
działalność
edukacyjną,
doradczą,
szkoleniową
i
interwencyjną.
Przykładowe miejsca praktyk:
- IPK Doradztwo Personalne
- Psychologiczna Pracownia KonsultacyjnoWychowawcza PTP
- Niepubliczny Ośrodek Szkoleniowy „Fraszka
Edukacyjna”
- Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym
- Przedszkole Specjalne nr 213
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 81 Fundacji „Rodzice Dzieciom”
- 58 Publiczne Gimnazjum i VIII LO
- Praktyki i wolontariat zorganizowane indywidualnie przez studenta

CO WYJĄTKOWEGO?
Specjalność pozwala zmierzyć się z wyzwaniem
jakim jest praca ze zdrowym, dobrze (lub gorzej)
funkcjonującym człowiekiem, który chce w pełni
wykorzystać i rozwijać w ciągu życia swoje
możliwości oraz zasoby.
Przyjmujemy, że u wielu ludzi - zamiast terapii
psychologicznej, bądź po jej skutecznym zastosowaniu- jest miejsce na inne zaawansowane
oddziaływania psychologiczne. Poznanie takich
oddziaływań, procedur i ich teoretycznych podstaw - gwarantujemy.
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