
OŚRODEK KSZTAŁCENIA KADR „ATENA”w SŁUPSKU  

we współpracy z  KUJAWSKO-POMORSKĄ SZKOŁĄ 

WYŻSZĄ w BYDGOSZCZY 

Zapraszają na podyplomowe studia kwalifikacyjne – trzysemestralne 

Socjoterapia 

Adresaci studiów: osoby posiadające wykształcenie wyższe pedagogiczne, 
psychologiczne, socjologiczne lub inne humanistyczne, pracujące zawodowo lub 
zamierzające pracować z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami gdzie występują 
zaburzenia wychowawcze. Zamierzające prowadzić zajęcia w jednostkach 
wspomagania wychowawczego i terapeutycznego. Mające predyspozycje i gotowość 
do prowadzenia szkoleń i warsztatów metodami aktywizującymi dla nauczycieli, grup 
wsparcia wychowawczego.. 

 
Celem studiów jest:  zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu: 

• diagnozy i terapii zachowań 

• metod socjoterapeutycznych 

• konstruowania programów socjoterapeutycznych 

• technik radzenia sobie ze stresem i technik relaksacyjnych 

• treningu interpersonalnego i metod jego stosowania 

• warsztatu zadaniowego i superwizyjnego 

• warsztatu umiejętności psychospołecznych 

Ramowy program studiów w wymiarze 400 godzin dydaktycznych (w tym 120 
godz. praktyki) obejmuje m. in. następujące zagadnienia: 

1. Współczesne kierunki psychoterapii 
2. Wybrane zagadnienia neuropsychiatrii 
3. Podstawy psychologii klinicznej i psychopatologii rozwoju 
4. Metodologia i metodyka pracy z grupą 
5. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych 
6. Trening umiejętności wychowawczych 
7. Techniki radzenia sobie ze stresem  
8. Warsztaty: 

• socjoterapeutyczny 

• pomocy indywidualnej  

• zadaniowy i superwizyjny 
9. Konstruowanie projektów i programów warsztatów 
10. Warsztat umiejętności psychospołecznych 
11. Seminarium 
12. Praktyka 

Sposób realizacji zajęć: zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co 
dwa, trzy tygodnie.  
 



Miejsce realizacji zajęć:  Ośrodek Kształcenia Kadr „Atena” w Słupsku, 
Filmowa 2/6/A  
 
Możesz na nasze zaproszenie odpowiedzieć drogą mailową, a wtedy my prześlemy 
Tobie pełen pakiet dokumentów niezbędnych do rekrutacji. Szczegóły pod nr tel.: 
59 841 38 55 lub odk.atena@poczta.fm 
 
Uzyskane kwalifikacje: po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują 
świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.  
 
Koszt studiów:  3600,00 zł / osoby za całość (możliwość uiszczania opłat ratalnie) 
oraz opłata rekrutacyjna w wysokości 150,00 zł  

Limit miejsc: 25 słuchaczy 

 

Zapisz się już dzisiaj, aby mieć pewność, 
że masz miejsce ! 

 


