SYLABUS PRZEDMIOTU NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH

Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży szkolnej
Lp. Elementy składowe sylabusu
1. Nazwa przedmiotu
Nazwa jednostki
2. prowadzącej przedmiot
3. Język przedmiotu
4. Rok studiów, semestr
Imię i nazwisko osoby
5. (osób) prowadzącej
przedmiot
Imię i nazwisko osoby (osób)
egzaminującej bądź
udzielającej zaliczenia w
6. przypadku, gdy nie jest nim
osoba prowadząca dany
przedmiot
7. Formuła przedmiotu
Liczba godzin
8. zajęć
dydaktycznych

9. Założenia i cele przedmiotu

Opis
Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży szkolnej
Instytut Pedagogiki
polski
Semestr drugi
Dr Małgorzata Michel

ćwiczenia
15 godz, w tym 5 godz on-line
Celem przedmiotu jest dostarczenie studentowi wiedzy na temat
współczesnych tendencji w profilaktyce zachowań
ryzykownych w kontekście czynników ryzyka i czynników
chroniących, z uwzględnieniem międzynarodowych, krajowych
i lokalnych standardów minimalizowania zachowań
ryzykownych. Student nabywa umiejętności trafnego
rozpoznania zachowań ryzykownych w kontekstach
środowiskowych (szkoła i grupa rówieśnicza) oraz posiada
umiejętność aplikowania teoretycznej wiedzy z zakresu
profilaktyki do warunków praktyki szkolnej.
- praca metodami aktywnymi (burza mózgów, techniki
twórczego myślenia, itd.)
- warsztat grupowy
- projekt
- on- line

10.

Metody dydaktyczne

11.

Forma i warunki zaliczenia
przedmiotu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu,
zaliczenia z przedmiotu, a także
formę i warunki zaliczenia
poszczególnych form zajęć
wchodzących w zakres danego
przedmiotu

Egzamin
Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu będzie złożenie
projektu programu profilaktycznego, którego celem jest
minimalizowanie zachowań ryzykownych w środowisku
szkolnym. Zaliczenie przedmiotu będzie miało formę
pisemnego kolokwium. Czas trwania- godzina dydaktyczna.

12.

Treści merytoryczne
przedmiotu oraz sposób ich
realizacji

1) Podstawowe pojęcia z zakresu profilaktyki: strategie,
poziomy i modele oddziaływań profilaktycznych.
2) Nowoczesne ujęcie profilaktyki w kontekście czynników
ryzyka i czynników chroniących. Tradycyjny i nowoczesny
model profilaktyki zachowań ryzykownych.

4) Współczesne rozwiązania w zakresie profilaktyki zachowań
ryzykownych- standardy i tendencje. Przykłady programów
profilaktycznych dostępnych na polskim rynku edukacyjnym.
5) Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących w
środowisku młodzieży szkolnej, identyfikacja zachowań
ryzykownych w kontekście społecznym, z uwzględnieniem
grupy rówieśniczej i środowiska lokalnego.
6) Szkolna Strategia Minimalizowania zachowań ryzykownych.
7) Projektowanie pierwszo- i drugorzędowych działań
profilaktycznych w środowisku młodzieży szkolnej.
7) Alternatywne rozwiązania profilaktyczne- Metody Twórczej
Resocjalizacji (drama, psychodrama, socjodrama, sport).
8) Behawiorystyczno- kognitywne ujęcie programów
profilaktycznych- Trening Zastępowania Agresji jako metoda
pierwszo- i drugorzędowej profilaktyki zachowań ryzykownych
w środowisku szkolnym.
9) Teoria Rozbitej Szyby- tworzenie bezpiecznej przestrzeni
szkolnej wolnej od zachowań ryzykownych.
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