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Cele dyscypliny 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi ideami teoretycznymi i praktycznymi rozwiązaniami w zakresie grupowej korekcji 

psychologicznej. Współczesna grupowa korekta psychologiczna jest reprezentowana przez wiele obszarów: behawioralną, biologiczną, poznawczą, 

psychoanalityczną, humanistyczną, społeczno-psychologiczną. Wszystkie mają własne podstawy teoretyczne i koncepcyjne, zasady metodologiczne i 
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wskazania do stosowania. Asymilacja tych form psychokorekty umożliwi świadome funkcjonalne wdrażanie skutecznych metod opieki w praktyce 

psychologicznej. Wiedza zdobyta w wyniku studiowania na kursie „Warsztaty z psychokorekcji grupowej” jest podstawą do dalszego pogłębiania 

specjalizacji zawodowej psychologów. Zgodnie z wynikami przestudiowania materiału tego kursu kandydaci na studia wyższe przystępują do 

egzaminu. Głównymi pomocami dydaktycznymi dla kursu „Warsztaty z psychokorekcji grupowej” są publikacje wymienione w literaturze. 
  
Zadania dydaktyczne w zakresie studiowania podstawowych zasad, celów i zadań pracy psychokorekcyjnej; rozważ cechy grupowych form 

psychokorekcji; analizować główne kierunki pracy psychokorekcyjnej; rozwinięcie umiejętności tworzenia programów psychokorekcyjnych i ich 

praktycznego wykorzystania. 

K jednostek i nazwa kompetencji : 

ZK1. Umiejętność zastosowania wiedzy w praktycznych sytuacjach. 

ZK2. Umiejętność prowadzenia badań na odpowiednim poziomie. 

ZK6. Umiejętność działania w oparciu o względy etyczne (motywy). 
SC5. Umiejętność organizowania i realizowania zajęć edukacyjnych dla różnych kategorii populacji z zakresu psychologii. 
SK7. Umiejętność podejmowania decyzji zawodowych w trudnych i nieprzewidywalnych warunkach, przystosowania się do nowych sytuacji 

aktywności zawodowej. 

            SK 12. Umiejętność samodoskonalenia osobistego i zawodowego, uczenia się i samorozwoju . 
Warunki wstępne studiowania dyscypliny w celu kształtowania programowych efektów uczenia się i kompetencji 

Efektywność przyswajania treści przedmiotowych „ Warsztaty korekcji grupowej ” znacznie wzrasta, jeżeli kandydat posiada wyższe wykształcenie z 

materiałów takich jak: „Z uwagami ogólnymi Psychologia ”, „W psychologii ikova ” , „Psychodiagnostyka”„Aktywna edukacja społeczna i 

psychologiczna” , „Psychokorekta” , „Metody psychokorekty i psychoterapii” .   
W badanych korzystających zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych osobom poszukującym motywacji wyższego, a mianowicie różnych metod 

promocji, stymulacji, przyciągania do nauki, które określają kierunek, intensywność treningu i żwawy yayut Twórz i kreatywność poszukiwacze 

szkolnictwa wyższego , rozumiejąc znaczenie nauka na przyszłość, chęć zdobycia prestiżu wśród rówieśników i nauczycieli . 
Wspólne (grupowe) działania przyczyniają się do aktywizacji i efektywności szkolnictwa wyższego, wychowania między nimi humanitarnych relacji, 

samodzielności, umiejętności udowodnienia i obrony swojego punktu widzenia, a także wysłuchania opinii rówieśników, kultury dialogu, odpowiedzialności 

za swoją pracę. 
Niezależna praca zapewnia osobom poszukującym pracy w szkolnictwie wyższym: przygotowanie do zajęć (wykłady ich i Prac TIC ); wykonanie 

indywidualnych zadań z dyscypliny w trakcie semestru; praca nad określonymi tematami dyscyplin naukowych, które są zgłaszane do samodzielnego 

opracowania; przygotowanie do wszystkich rodzajów kontroli (bieżąca, końcowa) ; udział w zajęciach do wyboru, specjalnych seminariach 

itp.; uczestniczyć w pracach naukowych i technicznych, uczestniczyć w konferencjach naukowych i praktycznych, seminariach, konkursach, konkursach i 

nie tylko . 
  



  
Lista tematów 

  
Moduł treści 1 

1. 1 Pojęcie korekty psychologicznej. Pojęcie pomocy psychologicznej. Umiejętności psychologiczne pomagające w: diagnostyce psychologicznej, 

korekcie, psychoterapii, poradnictwie psychologicznym, poradnictwie zawodowym; ich podobieństwa i różnice. 
1.2 Specyfika grupowej korekty psychologicznej. Grupa jako podmiot i przedmiot psychologicznej teorii i praktycznych kieszeni. Specyfika grupowej 

formy psychokorekcji. Korekta terminów zadań . Rodzaje grup psychokorekcyjnych. Społeczno-psychologiczne aspekty metod 

grupowych. Grudniowe prostytutki metod w psychoanalizie i innych szkołach psychologicznych. Nowoczesne metody grupowe a rozwój samoświadomości. 
1.3 Skład grupy psychokorekcyjnej. Cechy formowania grupy psycho: Prince dr, skład grupy pod względem wieku i płci, kadra fachowa, liczebność 

grupy, częstotliwość i czas trwania spotkań. 
1.4 Cechy grupy psychokorekcyjnej. Psychologia grupy psychokorekcyjnej. Znaki charakterystyczne dla grup psychokorekcyjnych. 
Proces grupowy (etapy rozwoju grupy). Spójność i napięcie w grupie. Problem przywództwa. Główne mechanizmy działań naprawczych. Czynniki, które 

wpływają ing skuteczności Psycho. Ocena rezul tatyvnosti współpracy. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych mających na celu usunięcie przy częstotliwości 

napięcia z dala. 
1.5 Przywództwo w grupie psychokorekcyjnej. Przywództwo grupy. Funkcje prezentera. Temat pracy prezentera. Styl przywództwa 

grupy. Coaching. Manner prowadzi nky na początku treningu. Wsparcie techniczne dla napędu w pierwszej kolejności, aby stworzyć atmosferę 

zaufania. Cechy zachowania lidera grupy. Specyfika spryy concept osoby. Mechanizmy tworzenia raportu z grupą. Język jako sposób wywierania wpływu i 

przekazywania informacji. Komunikacja niewerbalna. Zgodność komunikacyjna. Techniki aktywacji i zarządzania uwagą. Praktyka używania 

pytań. Techniki aktywnego słuchania. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych mających na celu rozwijanie wrażliwości interpersonalnej i wzajemnego 

zrozumienia. 
1.6 Sytuacje problemowe w grupie. Strach lidera przed grupą. Zmęczenie lidera z grupy. Grupa wymuszona. Przedwczesne wypowiedzenie 

poszczególnych uczestników. Regularne opóźnienia uczestników. Odmowa członkom grupy pełnego udziału w szkoleniu. Występ w grupie "koziej 

serwowanej". Obecność ludzi natreninhu z jasnymi wyrazami Kobieta akcentująca naturę. 
  

Moduł treści 2. 
2. 1 Ogólna charakterystyka treningu psychologicznego Definicja i specyfika treningu psychologicznego. Historia treningu 

psychologicznego. Definicja i specyfika treningu psychologicznego. Historia treningu psychologicznego. Cel i cele pracy szkoleniowej.Kryteria klasyfikacji 

szkoleń: grupy wsparcia, grupy studyjne, grupy rozwojowe. Zasady pracy grupy szkoleniowej. Zawiera gi statku i ograniczenia treningu 

psychologicznego. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych. 
2. 2 Proceduralne i organizacyjne aspekty szkolenia grupowego. Proceduralne i organizacyjne aspekty szkolenia grupowego. Etapy budowania 

sensownej pracy w treningu. Preparat Trenin Bg. Formy organizacji szkoleń. Instrukcje w ćwiczeniach. Zakończenie procedur. Dyskusja. Przerwy w 

treningu. Wykonywanie gier i ćwiczeń komunikacyjnych. 
2. 3 Metody pracy psychokorekcyjnej z różnymi typami zdarzeń. Metody pracy ze zdarzeniami „losowymi”. Metoda 

koncentracji poczucia obecności. Metoda refleksji grupowej. Metody konstruowania dyspozycji. Metody pracy ze zdarzeniami „losowymi”. Metoda 



koncentracji poczucia obecności. Metoda refleksji grupowej. Metody konstruowania dyspozycji. rozwiązywanie problemów. Metoda 

operacjonalizacji. Metody szkoleniowe pracy z wydarzeniami, które miały miejsce. Metoda regresji. Metoda wymiany doświadczeń.Metoda 

symulacji. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych. 
2. 4 Wykorzystanie niewerbalnych metod działania. Miejsce i rola psychogymnastyki w grupowym treningu psychologicznym. Główna charakterystyka 

metody. Klasyfikacja ćwiczeń z psychogimnastyki. Główne klasy psyhohimnastychnoho rd. Cechy wykorzystania metod aktywności 

niewerbalnej. Podstawowe zasady treningu psychogymnastycznego. Wykonywania ćwiczeń, mające na celu praktyczne u tion aktywność niewerbalne. 
2. 5 Cechy wykorzystania przypowieści, metafor i opowieści w pracy grupowej. Cechy przypowieści, metafor i opowieści w 

grze działają prostytutki Terapia bajkowa. Główne zadania terapii bajkowej. Cechy korzystania z terapii bajkowej. Rodzaje terapii bajkowej.Historie 

tworzące zrozumiały i znaczący kontekst w grupie. Ćwiczenia stymulacyjne. 
2. 6 Cechy dyskusji. Cel i zadania dyskusji grupowej. Klasyfikacja grup nowych dyskusji. Rodzaje orientacji na dyskusję grupową. Główne momenty 

semantyczne dyskusji grupowej wg B. Karvasarsky'ego. Okazje do debaty. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych. Gry mające na ciele zacji dyskusji. 
2. 7 Korzystanie z gier. Funkcje gry w treningu psychologicznym. Cechy prowadzenia gry fabularnej. Główne rodzaje gier RPG. Główne fazy gier 

fabularnych. Zasady odgrywania ról. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych. Gry fabularne oparte na fabule. 
2. 8 Medytacja. Pojęcie medytacji. Cechy medytacji. Znaczenie Wykonywanie ćwiczeń praktycznych. Techniki medytacyjne. 
2. 9. Wykorzystanie rysunku rzutowego i muzyki. Rysunek rzutowy. Główne zadania rysunku rzutowego. Diagnostyczne i korygujące funkcje rysunku 

rzutowego. Ogólna charakterystyka obrazu rzutowego. Cechy stosowania metody rysunku rzutowego, podstawowe zasady i reguły Główne cechy 

muzykoterapii. Główne kierunki działań naprawczych muzyki. Psychiczne mechanizmy korygujące wpłynąć ing muzykoterapię. Główne rodzaje 

muzykoterapii Praktyczne ćwiczenia arteterapii. 
2. 10 Pomocnicze techniki w treningu. Procedury diagnostyczne. Informujący. Dostarczanie informacji. Samoujawnienie 

trenera. Interpretacyjny nia. Konfrontacja. Techniki psychodramatyczne Rytuały w grupie. Zadanie domowe. Zakończenie Trenin Gd. Wykonywanie 

ćwiczeń praktycznych. Techniki psychodramatyczne. Metoda stałej roli. Odprawa. Burza mózgów. Analiza sytuacji. 
2. 11 Planowanie programu treningowego i opracowanie programu psychokorekcyjnego. Planowanie programu treningowego. Struktura 

szkolenia. Funkcje doboru ćwiczeń. Materiały informacyjne Ramy scenariuszy. Zawartość skryptu. Przykład opracowanie SCRNara. Rejestracja programu 

treningu psychologicznego. Rodzaje programów poprawczych. Zasady konstrukcji programów poprawczych. Główne wymagania dotyczące 

sporządzenia programu psychokorekcji . 
Wykonywanie ćwiczeń praktycznych przeznaczonych do pracy zaliczeniowej Przykłady programów psychokorekcyjnych. 

Moduł treści 3 
3. 1 Praca korekcyjna w grupach T. Historia powstania i rozwoju grup T. Podstawowe pojęcia: laboratorium szkoleniowe, nauka uczenia się, zasada „tu i 

teraz” Podstawowe procedury: zachowanie lidera, umiejętności komunikacyjne, ustrukturyzowane podejście, zastosowanie w organizacjach. Wykonywanie 

ćwiczeń praktycznych. 
3. 2 Osobowościowe podejście K. Rogersa do grupowej psychokorekcji. Grupy licznikowe. Historia powstania i rozwój księgowych. Podstawowe idee i 

koncepcje. Samego siebie. Percepcyjne lub sub'yektyv w systemie przekonań. Trend aktualizacji. Doświadczenia i 

ponownie Revives. Samoujawnienie. Samoświadomość. Odpowiedzialność. Percepcja i świadomość. Opracowanie „koncepcji ja”. Uwaga na uczucia. "Tu i 



teraz". Różnice liczenia grup. Podstawowe procedury. Nawiązanie kontaktu. Budowa do relacji virlyvyh Badanie konfliktów. Badanie 

odporności. Współczucie i wsparcie. Odmiany liczących się grup. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych. 
3 . 3 Podejście Gestalt F. Perlsa w psychokorekcji grupowej. Podejście Gestalt. Historia powstania i rozwoju grup gestaltowych. Podstawowe 

koncepcje. Gestalt. Fazy budowy / niszczenia gestaltow. Tworzenie kształtu i tła. Świadomość potrzeb i skupienie się na 

teraźniejszości. Przeciwieństwa. Średni funkcje ochronne tego. Dojrzałość. Frustracja i manipulacja. Mechanizmy oporu. Poziomy nerwicy. Podstawowe 

procedury. Poszerzanie świadomości. Integracja przeciwieństw. Zwiększona uwaga na uczucia. Praca ze snu mieliśmy.Branie odpowiedzialności za 

siebie. Pokonywanie oporu. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych. 
3. 4 Analiza transakcyjna E. Berna w psychokorekcji grupowej. Grupy szkolenia umiejętności. Historia powstania i rozwoju. Podstawowe koncepcje. Stań 

się „ja”. Jego stan: ojciec, dorosły, dziecko. Osobowość autonomiczna. Początkowa dobra pozycja. Patologicznestany ego Gia Strukturalny głód. Czas 

strukturyzowania. O koncepcji transakcji. Rodzaje transakcji: dodatkowe, krzyżowe, ukryte. Głaskanie i kopanie. Pozycje życiowe: ja + ty +, ja + ty -, ja- ty 

+, ja - ty -. Uczucia haraczy. Gry psychologiczne. Scenariusz. Opłata za scenariusz. Opłata za grę. Podstawowe procedury. Podejścia stosowane w 

praktyce , korekta. Zawarcie umowy. Analiza strukturalna. Analiza transakcji. Analiza gry. Analiza scenariuszy i Robo oraz z 

perevyrishennya. Zastosowanie egogramów. Korzystanie z metod Gestalt. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych. 
3. 5 Psychoanaliza 3. Freud w psychokorekcji grupowej. Podstawowe przepisy i pojęcia. Determinizm psychiczny. Zasada 

satysfakcji. Instynkty. Świadome, podświadome i nie świadomy. Struktura osobowości: id, ego, super-ego. Psychoseksualne etapy 

rozwoju.Identyfikacja. Mechanizmy ochronne. Ani Mally rozwój. Rozwój nerwicy. Techniki psychoanalizy. Bezpłatne stowarzyszenia. Analiza transferu i 

transferu. Opór i jego analiza. Analiza błędnych działań. Introspekcja. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych. 
3. 6 Kierowanie behawioralne w psychokorekcji grupowej. Grupy szkolenia umiejętności. 
Historia powstania i rozwoju. Podstawowe koncepcje. Klasyczna warunkowość I. Pawłowa. Bihevi oryzm. Model treningowy. Ustalanie celów. Pomiaru i 

oko nyuvannya. Bodziec, reakcja i warunkowanie. Cechy dziedziczne i kształtowanie umiejętności. Zachowanie operacyjne. Dodatnie i 

ujemne ity zbrojenie. Wzajemne hamowanie - J. Volpe. Teoria inkubacji G. Eisenko. Podstawowe procedury i techniki. Ocena pewności siebie. Próba 

pewnego zachowania. Sposób systematyczny dziąseł sybilizatsiyi. Metodologia „zanika”. Intencja paradoksalna. Technika nazywa wzmocnienie pozytywne 

i negatywne. Metoda Conf rontatsiyi z przerażającym bodźcem. Metody społeczny Trenin Gd. Trening relaksacyjny. Restrukturyzacja 

poznawcza. Przez mashnye zadania. Wykonywanie praktycznych ćwiczeń z treningu behawioralnego. 
3. 7 Kierunek poznawczy w psychokorekcji grupowej. Podstawowe pojęcia terapii racjonalno-emocjonalnej (PET). Emocje i zachowanie. Formuła 

zachowania A. Ellisa: ABC. Zachowanie Irra tsionalna . „Tyrania obowiązku”. 12 irracjonalnych pomysłów. Meta PET.Zastosowanie PET. Podstawowe 

techniki. Dyskusja. Ankieta naukowa. Dyskusja. Zadanie domowe. Wybór irracjonalnych przekonań. Energiczne (zdecydowane) wyzwanie. Tworzenie 

wyobrażonych obrazów racjonalnych i emocjonalnych. Bezwarunkowa akceptacja.Wykorzystanie humoru. Korzystanie z racjonalnego odgrywania 

ról. Trening umiejętności. Stosowanie zachęt i kar. Podstawowe pojęcia terapii poznawczej (CT). Schematy. Przetwarzanie danych. Automatyczne 

myśli. Błędy poznawcze. Praca z automatycznymi myślami i przekonaniami. Meta CT. Zakres CT. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych stosowanych w 

TK. 
3. 8 neurolingwistyczne programowanie grupa psów hokorektsiyi. Podstawowe przepisy i pojęcia. Cechy NLP. Podstawowe zasady. Reprezentatywne 

systemy: wzrokowe, słuchowe, Keynes Atlantyku. Strategie biznesowe: skuteczne i nieefektywne. Klucze dostępu.Stan transu. Stany problemowe klienta i 

stan zasobów klienta. Stany stowarzyszenia i dysocjacji. Kongruentny i niezgodny stan klienta. Wewnętrzny konflikt. Umiejętności psychologa poradni: 



nawiązywanie i utrzymywanie zaufania, wysoka wrażliwość sensoryczna, elastyczność. Proces korygowania: podążanie za klientem i prowadzenie 

klienta. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych. 
3. 9 Zastosowanie psychodramy w psychokorekcji grupowej. Historia powstania i rozwoju. Definicja psychodramy. Wpływ na psychodramę religii, 

filozofii i teatru. Podstawowe koncepcje. Odgrywanie ról. Etapy rozwoju ról, konflikt między rolami. Spontaniczność.Cielę. Katharsis. Wgląd, podstawowe 

procedury. Grupa psychodramatyczna. Role w psychodramie. Elementy psychodramy, główny bohater, prowadzenie, auxili nie „ja”, publiczność, 

scena. Fazy psychodramy. Rozgrzewka (prowadząca, grupa, bohater). Akcja psychodramatyczna. Schering. Rodzaje psów Khodre. Psychodrama skupiała 

się na bohaterze. Psychodrama-ma, skupiona na grupie. Wykonywanie podstawowych technik psychodramy. 
3. 10 Zabiegów relaksacyjnych w psychokorekcji grupowej. Historia powstania progresywnej relaksacji mięśni i jej twórca E. Jacobson. Wskazania do 

stosowania. Typ D laksatsiyi: umysłowy, zróżnicowany, względny. Procedury re laksatsiyi: krótka verbalni.Pidhotovka dla relaksu. Z każdego etapu grup 

mięśni Noego Grupy mięśni i instrukcje dotyczące tworzenia na częstotliwości napięcia z dala. Technologia relaksu. 
3. 11 Fizjoterapia w grupowej psychokorekcji. Historia powstania i rozwoju. Podstawowe koncepcje. Energia. Muskularna muszla. Wyląduj na 

ale hamy.Osnovni procedura. Oddech. Ocena ciała i napięte postawy. Ćwiczenia ruchowe. Kontakt fizyczny. Metoda M. Feldenkraisa. Metoda F. 

Aleksandra. Integracja strukturalna. Pierwotne, potem rapia. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych. 
3. 12 Terapia tańcem w psychokorekcji grupowej. Historia powstania i rozwoju. Podstawowe koncepcje. Wspólne i cele. Związek między ruchem a 

umysłem. Podstawowe procedury. Rola prezentera. Analiza ruchu. Psychodowie to planowane podejścia.Wykonywanie ćwiczeń praktycznych. 
3. 13 Arteterapia w grupowej psychokorekcji. Historia powstania i rozwoju. Podstawowe koncepcje. Łyżka taniego rysowania i 

rzeźbienia. Sub limatsiya. Podstawowe procedury. Psychodynamiczna terapia artystyczna. Humanistyczna terapia sztuką. Wykonywanie ćwiczeń 

praktycznych. 
3. 14 Tematyczna interakcja w psychokorekcji grupowej. Historia powstania i rozwoju. Podstawowe koncepcje. Studium zakwaterowania. Dynamiczny 

równe wagi. Podstawowe procedury. Postulaty. Zasady komunikacji. Dla grupy roboczej Getting Lider jako strażnik metody. Wykonywanie ćwiczeń 

praktycznych. Podsumowanie modeli grup psychokorekcyjnych. Porównanie różnych modeli grup psychokorekcyjnych. 
  

Moduł treści 4. 
4. 1 Cechy pracy z dziećmi i młodzieżą. Cel, zadania i zasady pracy psychokorekcyjnej z dziećmi i młodzieżą. Metody pracy korekcyjnej z dziećmi i 

młodzieżą. Wskazania grupy tworzą psy hokorektsiynoyi do pracy z dziećmi i młodzieżą. Zalecenia dotyczące tworzenia dziecięcej grupy 

psychokorekcyjnej. Organizacja w grudniu Povoa pracuje z dziećmi i młodzieżą. Ocena skuteczności kierowanej psycho pracy. Wykonywanie ćwiczeń 

praktycznych. 
4. 2 Cechy pracy psychokorekcyjnej z małymi dziećmi. Główne trendy we wczesnym dzieciństwie. Rzucił ruchliwość rozmów Gry rozwijające ogólną 

ruchliwość. Gry koordynacji ruchu. Gry, które uczą szybkiego biegania. Gry w skoki. Gry rozwijające umiejętności raczkowania. Gry rozwijające poczucie 

równowagi. Gry w piłkę. „Gimnastyka palców”. Rozwój działań merytorycznych. Rozwój języka. Gry ogólnorozwojowe. Lekcje gier, które rozwijają 

postrzeganie rozmiarów, kształtów i kolorów. Gry klasy samochód z działkiwybielić. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych. 
4. 3. Cechy pracy psychokorekcyjnej z dziećmi w wieku przedszkolnym i podstawowym. Główne trendy rozwojowe w wieku przedszkolnym. Główne 

trendy rozwojowe w wieku szkolnym. Rozwój sfery poznawczej (myśli, mowy, wyobraźni, pamięci, UEA IG). Gry rozwijające myślenie i mowę. Gry 

rozwijające wyobraźnię. Gry rozwijające pamięć. Gry dla rozwoju uwagi. Korekta powikłań działań edukacyjnych u uczniów gimnazjów. Kształtowanie 



umiejętności uczenia się. Formacja Samokontrola kredowa Wstęp . Rozwój arbitralności. Rozwój umiejętności komunikacyjnych. Korekta i rozwój sfery 

emocjonalnej. Róże gry wokół umiejętności wyrażania i rozumienia emocji innych. Gry na korygowaniu negatywne doświadczenia emocjonalne, 

emocjonalne wycofanie okresie stresu. Rozwój samoświadomości. Powikłania korekta przebiegu i charakteru w wieku przedszkolnym th i wczesne lata 

szkolne. Nieśmiałość i trzy vozhnist. Agresja i konflikt. Ćwiczenia mające na celu nauczenie dziecka akceptowalnego sposobu rozładowywania złości i agra 

syvnosti oraz reagowania na negatywną sytuację jako całość. Techniki relaksacyjne mające na celu nauczenie dziecka lenistwa jego złości i redukcji lęku 

jako cechy. Rozwój ruchliwości. Gry ogólnorozwojowe. Gry wzmacniające mięśnie i kręgosłup, odpowiednie szkolenia di Hanna. Gry rozwijające zdolności 

motoryczne. Gry na rzecz rozwoju regulacji behawioralnej. Gry rozwijające zdolności motoryczne. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych i gier 

relaksacyjnych 
4. 4 Cechy pracy psychokorekcyjnej u młodzieży w młodym wieku i wczesnej adolescencji. Główne trendy rozwojowe w okresie dojrzewania i 

wczesnej adolescencji. Rozwój procesów poznawczych. Rozwinięte myślenie. Rozwój wyobraźni. Rozwój pamięci.Rozwój i korekta sfery 

emocjonalnej. Rozwój umiejętności komunikacyjnych i kompetencji komunikacyjnych. Ćwiczenia-gry mające na celu spójność grupy Ćwiczenia 

rozwijające umiejętności komunikacyjne. Ćwiczenia dla kształtowania określonych umiejętności społecznych. Rozwój osobowości i 

samoświadomości. Ćwiczenia rozwijające pozytywny „I-obraz”. Ćwiczenia rozwijające tożsamość ról płciowych, pomysły dotyczące relacji z płcią 

przeciwną. Praktyczne ćwiczenia relaksacyjne, nastoletnia wersja samokształcenia. Gry poradnikowe. 
4. 5 Specjalna psychokorekcja dziecka. Praca psychokorekcyjna z różnymi kategoriami dzieci i zaburzeniami rozwojowymi. Organizacja pracy 

psychokorekty z dziećmi z upośledzeniem umysłowym Organizacja pracy psychokorekty z dziećmi z upośledzeniem umysłowym.  Organizacja 

psychokorekcyjnych botów PC z dziećmi z zaburzeniami rozwoju umysłowego. Podstawowe obszary korekcji psychologicznej i technologa psychokorekcji: 

dla dzieci z autyzmem wczesnym dzieciństwa. Technologie psychokorekcyjne stosowane w korekcji zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży z 

mózgowym porażeniem dziecięcym. Praca psychokorekcyjna z rodzicami z dziećmi i niepełnosprawnością rozwojową. Kategorie relacji między rodzicami a 

dzieckiem z niepełnosprawnością rozwojową. Cel pracy psychokorekcyjnej rodziców. Kierunki i technologie psychokorekcyjne w pracy z rodzicami. Etapy 

rozwoju grup rodzicielskich. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych. 
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Sprzęt i oprogramowanie 
Laptop, komputer osobisty, urządzenie mobilne (telefon, tablet) z połączeniem internetowym . 
Wsparcie informacyjne składa się z funduszy bibliotecznych RDGU, umiejętności pracy w Internecie (zajęcia komputerowe), obsługi własnej strony 

internetowej oraz urządzeń mobilnych do komunikacji online. W okresie między sesjami student potrzebuje dostępności sprzętu komputerowego i 

biurowego do wykonywania zadań samodzielnej pracy. Oprogramowanie użytkowe do pracy z treściami edukacyjnymi dyscypliny i wykonywania 

przewidzianych typów działań edukacyjnych : edytor tekstu MS Word do tworzenia dokumentów; Microsoft EXEL do tabelarycznego przetwarzania i 

analizy danych; program do tworzenia prezentacji ( Microsoft Power Point ) . 
  

https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=pl&u=http://library.rshu.edu.ua
https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=pl&u=http://www.twirpx.com.ua
https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=pl&u=http://www.artconsult.com.ua


Rodzaje i metody szkolenia i oceniania 
  

Kod 

kompetencji 
(według OPP) 

Nazwa kompetencji Kod wyniku 

programu 
szkolenia 

Nazwa wyniku 

uczenia się 
programu 

Metody nauczania Metody 

oceny 
efektów 

uczenia 

się 

              ZK1 
  

Umiejętność 

zastosowania wiedzy w 

praktycznych sytuacjach. 

PR 02 

Rozumie wzorce i 

cechy rozwoju i 

funkcjonowania 

zjawisk 

psychicznych w 

kontekście zadań 

zawodowych              

  

MH, MH 2,MH5 , MH6 
  

MO1, MO2, 

MO4, MO9 

PR 04 

Uzasadniać własne 

stanowisko, 

wyciągać niezależne 

wnioski na 

podstawie wyników 

własnych badań i 

analizy źródeł 

literaturowych. 

  

MH, MH 2,MH5 , MH6 
  

MO1, MO2, 

MO4, MO9 



ZK2 

Znajomość i zrozumienie 

tematyki oraz 

rozumienie działalności 

zawodowej. 

PR05 

Wybierz i zastosuj 

ważne i wiarygodne 

narzędzia 

psychodiagnostyczne 

(testy, 

kwestionariusze, 

metody projekcyjne, 

itp.) Badań 

psychologicznych i 

technologii pomocy 

psychologicznej. 

MH, MH 2,MH5 , MH6 
  

MO1, MO2, 

MO4, MO9 

PR06 

Sformułuj cel, cele 

badań, umieć zebrać 

materiał wyjściowy, 

postępuj zgodnie z 

procedurą badawczą. 

MH, MH 2,MH5 , MH6 
  

MO1, MO2, 

MO4, MO9 

ZK6 

Umiejętność 

podejmowania 

świadomych decyzji. 

PR 0 8 

Przedstaw wyniki 

własnych badań 

ustnie / pisemnie 

profesjonalistom i 

niespecjalistom . 

MH, MH 2,MH5 , MH6 
  

MO1, MO2, 
MO4, MO9 



PR09 

Zaproponować 

własne sposoby 

rozstrzygania 

problemów 

psychologicznych i 

problemów w toku 

aktywności 

zawodowej, 

akceptować i 

argumentować 

własne decyzje 

dotyczące ich 

decyzji 

MH, MH 2,MH5 , MH6 
  

MO1, MO2, 

MO4, MO9 

SC5 

Umiejętność korzystania 

z trafnych i 

wiarygodnych narzędzi 

psychodiagnostycznych. 
  

PR11 

Sporządzenie i 

wdrożenie planu 

procesu doradczego 

uwzględniającego 

specyfikę zlecenia 

oraz indywidualne 

cechy klienta, aby 

zapewnić 

skuteczność 

własnych działań 

MH, MH 2,MH5 , MH6 
  

MO1, MO2, 

MO4, MO9 



PR13 

Współpracuj, 

komunikuj się, bądź 

zrozumiały, 

tolerancyjny wobec 

ludzi z innymi 

różnicami 

kulturowymi lub 

płciowymi. 

MH, MH 2,MH5 , MH6 
  

MO1, MO2, 

MO4, MO9 

SK7 

Umiejętność analizy i 

systematyzacji wyników, 

formułowania 

uzasadnionych 

wniosków i 

rekomendacji 
  

PR16 

Znać, rozumieć i 

przestrzegać 

etycznych zasad 

działalności 

zawodowej 

psychologa 

MH, MH 2,MH5 , MH6 
  

MO1, MO2, 
MO4, MO9 

SK12 

Umiejętność 

samodoskonalenia 
osobistego i zawodowego, 

uczenia się i samorozwoju 
  

PR18 

Podejmij skuteczne 

działania w celu 

zachowania zdrowia 

(własnego i 

środowiska) oraz w 

razie potrzeby ustal 

treść wniosku o 

nadzór. 

MH, MH 2,MH5 , MH6 
  

MO1, MO2, 

MO4, MO9 

  
METODY NAUCZANIA 
MN1 - metoda werbalna (wykład, dyskusja, wywiad itp.); 
MH2 - metoda praktyczna (laboratorium i zajęcia praktyczne); 



MH3 - metoda wizualna (metoda ilustracji i metoda demonstracji); 
MH4 - praca z literaturą edukacyjną i metodyczną (podsumowanie, podsumowanie, opatrzenie adnotacjami, recenzja, opracowanie abstraktu); 
MH5 - metoda wideo w połączeniu z najnowszymi technologiami informacyjnymi i komputerowymi narzędziami uczenia się (na odległość, multimedia, 

zorientowanie na sieć itp.). 
MH6 - samodzielna praca (rozwiązywanie problemów); 
MH7 - samodzielna praca naukowa. 
  
METODY OCENY WYNIKÓW KSZTAŁCENIA 

MO1 - egzaminy; 
MO2 - ankieta ustna lub pisemna 
MO3 - kolokwium, 
MO4 - testowanie; 
MO5 - projekty zespołowe; 
MO6 - eseje, eseje; 
MO7 - prezentacje wyników wykonanych zadań i badań; 
MO8 - prezentacje i wystąpienia na imprezach naukowych; 
MO9 - ochrona pracy laboratoryjnej i praktycznej; 
MO10 - kredyt. 
   

Rozkład punktów uzyskanych przez studentów szkół wyższych za studiowanie dyscypliny 
„Warsztaty z grupowej psychokorekcji” 

Bieżące testy i niezależna praca 

Moduł treści 1 Moduł treści 2 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sterowanie modułowe 3 Sterowanie modułowe 4 

Razem 9 Razem 15 

  
Bieżące testy i niezależna praca INDZ Badanie Suma 

Moduł treści 3 Moduł treści 4 
T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30 T31 T32 T33 T34 T35 T36 T37 10 40 100 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sterowanie modułowe 3 Sterowanie modułowe 3 

Razem 17 Razem 9 



System i kryteria oceny 
na Równym Państwowym Uniwersytecie Humanistycznym 

Równoważny wynik w poszczególnych tematach / zajęciach może być różny, łączna liczba punktów za dany temat jest określana w rozkładzie 

punktów uzyskanych przez studentów studiów wyższych za studiowanie tej dyscypliny. 
Rezultat działalności dydaktycznej kandydata na studia wyższe ocenia się zgodnie z Regulaminem w sprawie oceny wiedzy i umiejętności 

kandydatów na studia wyższe RDGU według następujących poziomów i kryteriów: 
  

Ilości 

punkt

ów za 

100- 
skala 

punkto

wa 

Zalicze

nie w 

ECTS 

Wartość 

oceny ECTS 
Kryteria oceny 

Poziom 

kompetencj

i 

Wynik w skali 

kraju 

badanie test 

90-100 A doskonale 

Posiadającywykształcenie wyższe wykazuje szczególne zdolności twórcze, potrafi samodzielnie 

zdobywać wiedzę, bez pomocynauczyciela znajduje i przetwarza niezbędne informacje, potrafi 

wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności do podejmowania decyzji w nietypowych sytuacjach, 
przekonująco argumentuje odpowiedzi,samodzielnie ujawnia własne możliwości 

Wysoka 
(kreatyw

na) 
doskonale 

uznany 



82-89 B 
bardzo 

dobrze 

Absolwent biegle posługuje sięmateriałem teoretycznym, stosuje go w praktyce, swobodnie 

rozwiązuje ćwiczenia i problemy w standardowych sytuacjach, 
samodzielnie poprawia błędy, których liczba jest niewielka 

Wystarczaj
ące 

(zmienna 

konstrukty
wna) 

w 

porządk

u 

74-81 C w porządku 

Wykształceniewyższe konkurencjipotrafi zestawiać ,syntetyzować ,organizowaćinformacje podki

erunkiemnauczyciela , 

naogół samodzielniestosować je wpraktyce ;kontrolowaćwłasne działania ;Aby 
poprawićbłędy , od - między którymi istniejąistotne , 

abywybraćargumentów dlapotwierdzenia opinii                            

64-73 D 
zadowalają

co 

Ponieważ kandydat z wyższym wykształceniem odtwarza znaczną część materiału teoretycznego, 

wykazuje znajomość i zrozumienie podstawowych przepisów, z pomocą nauczyciela może 
przeanalizować materiał dydaktyczny,poprawić błędy, wśród których znajduje się znaczna liczba 

istotnych 

Średni 
(reprodukcyjn

y) 

zadowalają

co 

  



60-63 E dość 

Kandydaci na studia wyższe posiadają materiał dydaktyczny na poziomie wyższym niż 

podstawowy, znaczna jego część odtwarza na poziomie reprodukcyjnym. 

35-59 FX 

niezadowalaj

ący z 

możliwością 

ponownego 
montażu 

kontroli 

semestralnej 

Wnioskodawca dysponuje materiałem na poziomie poszczególnych fragmentów, które stanowią 

niewielką część materiału edukacyjnego . 

Niski 
(chłonny-

produkty

wny) 

niedostatecz

nie 

nie 

przypisa
no 

1-34 F 

niezadowalaj

ący z 
obowiązkow

ym 

ponownym 
studiowanie

m 

dyscypliny 

Kandydat na wyższe wykształcenie dysponuje materiałem na poziomie elementarnego 

rozpoznawania i odtwarzania poszczególnych faktów, elementów, przedmiotów . 

Niski 

(chłonny-

produkty
wny) 

niedostatecz

nie 

nie 
przypisa

no 

  
Ocena końcowa (ogólna) z dyscypliny jest sumą ocen (punktów) 

uzyskanych za poszczególne oceniane formy aktywności edukacyjnej : bieżąca i końcowa ocena stopnia przyswojenia materiału teoretycznego na zajęciach 

i samodzielnej pracy (sterowanie modułowe);ocena (punkty) za wykonanie badań laboratoryjnych ; ocena (punkty) za zajęcia praktyczne ; ocena przez 

IDP; ocena (punkty) za udział w konferencjach naukowych, konkursach, przygotowywanie publikacji naukowych itp. 
Szukający Szkolnictwa Wyższego po zajęciach mają prawo podnieść ranking 

tuż poniżej jest kompilacją egzaminów (końcowe moduł sterowania) do zaplanowanego egzaminacyjnej sesji. Test jest ustalany na podstawie wyników 

aktualnego sterowania modułowego, przeprowadzany jest po zakończeniu studiów dyscypliny. 
  



Polityka dyscypliny 
Organizując proces kształcenia, kandydaci, nauczyciele, metodycy i administracja działają zgodnie z: Regulaminem organizacji procesu kształcenia w 

RDGU, Regulaminem rzetelności akademickiej, Regulaminem oceny wiedzy i umiejętności osób ubiegających się o wykształcenie, Regulaminem 

praktyk, Regulaminem wewnętrznego zapewniania jakości . 
Każdy nauczyciel stawia na zajęciach kandydatów wymagania systemu szkolnictwa wyższego i zasady postępowania ubiegających się o wykształcenie 

wyższe, zwraca ich uwagę na wytyczne dotyczące wykonywania różnego rodzaju prac. Jednocześnie należy liczyć się z frekwencją na zajęciach i 

aktywnością na zajęciach praktycznych; (nie) dopuszczalność nieobecności i opóźnień na zajęciach; korzystanie z telefonu komórkowego, tabletu lub 

innych urządzeń mobilnych podczas lekcji; niepowodzenie zadania i tak dalej. al. 
  

Polityka uczciwości 
Kandydaci na studia wyższe, wykonujący pracę samodzielną lub indywidualną, muszą przestrzegać zasady uczciwości. W przypadku plagiatu w 

jakimkolwiek rodzaju pracy kandydata otrzymuje ocenę niedostateczną i musi ponownie wykonać zadania przewidziane w sylabusie.  
 


