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Legenda: W — WykładC — Ćwiczenia/językiK — KonwersatoriumS — SeminariumL — Laboratorium, WarsztatyI — Inne, PraktykiEw — E-Learning W
Ramach Wykładu Ec — E-Learning W Ramach Ćwiczeń
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Cele przedmiotu

Cel 1 Celem zajęć jest zapoznanie studentów z działalnością kuratorów sądowych (jako istotnego ogniwa w systemie
profilaktyki i resocjalizacji w warunkach wolnościowych), z uwzględnieniem ewolucji polskiej kurateli - od
modelu społeczno-zawodowego do zawodowo-społecznego. Synteza wiedzy teoretycznej (podstawy prawne,
zasady, metody i formy pracy w środowisku otwartym) z praktycznymi umiejętnościami powinna ułatwić
absolwentom pedagogiki resocjalizacyjnej podjęcie pracy na stanowisku kuratora sądowego (rodzinnego lub
dla osób dorosłych).
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Wymagania wstępne
1 Brak
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Modułowe efekty kształcenia

MW1 Student, który zaliczył przedmiot posiada wiedzę na temat podstaw prawnych funkcjonowania współczesnej
kurateli sądowej, jej ewolucji i kierunków reformy, charakteryzuje zasady, metody i formy pracy kuratora,
wskazuje główne uwarunkowania skuteczności jego pracy.
MU2 Student, który zaliczył przedmiot potrafi skonstruować indywidualny projekt resocjalizacji osoby objętej
nadzorem/dozorem kuratora (z wykorzystaniem potencjału jednostki i zasobów środowiska lokalnego), ma
umiejętność tworzenia scenariuszy i przeprowadzania zajęć (dla dzieci i młodzieży z ośrodków kuratorskich),
wykorzystujących aktywne metody pracy z grupą.
MK3 Student, który zaliczył przedmiot jest wrażliwy na specyficzne potrzeby osób i środowisk objętych postępowaniem kuratorów, jest świadomy konieczności doskonalenia metod i form pracy w warunkach probacji oraz
poszukiwania optymalnych rozwiązań systemowych, potrafi pracować indywidualnie i zespołowo.
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Treści programowe

Lp

K1

K2

K3

K4

K5

K6

Konwersatorium
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych
Powstanie i rozwój kurateli sądowej dla nieletnich (geneza instytucji kuratora
na świecie i w Polsce, powstanie pierwszych sądów dla nieletnich, aktualny
społeczno-zawodowy model kurateli w Polsce, reforma kurateli w kierunku
zawodowo-społecznym).
Podstawy prawne systemu resocjalizacji i zapobiegania demoralizacji dzieci
i młodzieży (środki stosowane wobec podopiecznych w świetle ustawy
o postępowaniu w sprawach nieletnich, niektóre aspekty kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego, ustawy o zapobieganiu narkomanii, ustawy o pomocy
społecznej, ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz kodeksu karnego
wykonawczego).
Rola i zadania rodzinnego kuratora sądowego w postępowaniu rozpoznawczym
(wyjaśniającym) i wykonawczym (diagnozowanie, opracowanie projektu
resocjalizacji, realizacja projektu, tzn. opieka, resocjalizacja i terapia).
Zasady i metody pracy kuratora (casework - praca z indywidualnym
przypadkiem, groupwork - praca z grupą podopiecznych, network - praca ze
środowiskiem lokalnym).
Uwarunkowania skuteczności pracy kuratorów sądowych (psychopedagogiczne
problemy kuratora sądowego - cechy osobowości, autorytet, rola kształcenia
i doskonalenia zawodowego, komponenty osobowościowe podopiecznych a ich
resocjalizacja, uwarunkowania rodzinne podsądnych).
Działalność kuratora sądowego w ramach ośrodków kuratorskich.
Konstruowanie scenariuszy i przeprowadzanie zajęć z nieletnimi na terenie
ośrodków kuratorskich lub w sali metodycznej uczelni.
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Lp

Konwersatorium
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych
Razem
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Metody dydaktyczne

M1.
M3.
M8.
M10.

Burza mózgów
Ćwiczenia projektowe
Praca w grupach
Prezentacje multimedialne
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Obciążenie pracą studenta

Liczba godzin
20

Średnia liczba
godzin na
zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów
20
Konsultacje przedmiotowe
0
Egzaminy i zaliczenia w sesji
0
Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury
3
Opracowanie wyników
0
Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji
2
Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
25
całego nakładu pracy studenta
1
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
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Metody oceny

Ocena podsumowująca
P4.
P11.
P5.
I1.

Kolokwium
Aktywność na zajęciach
Referat
Przeprowadzenie zajęć praktycznych z wychowankami

Warunki zaliczenia przedmiotu
1 Obecność na zajęciach, aktywność, przygotowanie i zaprezentowanie referatu,zaliczenie kolokwium, przeprowadzenie zajęć praktycznych z wychowankami.

Kryteria oceny
Na ocenę 3
Na ocenę 3.5

Obecność na zajęciach, pozytywne zaliczenie kolokwium, przeprowadzenie zajęć
z wychowankami.
Obecność na zajęciach, zaliczenie kolokwium na ocenę dostateczną plus,
przeprowadzenie zajęć z wychowankami.
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Na ocenę 4
Na ocenę 4.5

Na ocenę 5
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Macierz realizacji przedmiotu

Modułowe
efekty
kształcenia dla
przedmiotu
MW1
MU1
MK1

11

Obecność na zajęciach, aktywność, przygotowanie i przedstawienie referatu
ocenionego co najmniej na ocenę dobrą, pozytywne zaliczenie kolokwium,
przeprowadzenie zajęć z wychowankami.
Obecność na zajęciach, aktywność, przygotowanie i przedstawienie referatu
ocenionego na ocenę co najmniej dobrą, zaliczenie kolokwium na ocenę co
najmniej dobrą, przeprowadzenie zajęć z wychowankami.
Obecność na zajęciach, ponadprzeciętna aktywność, przygotowanie
i przedstawienie referatu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i wielu
źródeł informacji, zaliczenie kolokwium na ocenę co najmniej dobrą,
przeprowadzenie zajęć z wychowankami.

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
K_W14 SN W g),
K_W15 SN W h)
K_U02 SN U b),
K_U12 SN U l),
K_U13 SN U m)
K_K05, K_K07,
K_K08 SN K f)

Treści programowe

Metody
dydaktyczne

Sposoby oceny

K1, K2, K3, K4, K5

M1, M3, M8,
M10

P4, P11, P5

K4, K6

M3, M8, M10

I1

K1, K2, K3, K4, K5,
K6

M1, M3, M8,
M10

P4, P11, P5, I1

Wykaz literatury

Literatura podstawowa:
[1] Gromek K. — Kuratorzy sądowi. Komentarz do ustawy z 27 lipca 2001 r., Warszawa, 2002, Lexis Nexis
[2] Jedynak T., Stasiak K. — Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, Warszawa, 2008, Lexis Nexis
[3] Ostrihanska Z., Greczuszkin A. — Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora
sądowego, Lublin, 2005, Wydawnictwo Norbertinum
Literatura uzupełniająca:
[1] Opora R. — Rola sędziów i kuratorów w resocjalizacji nieletnich, Gdańsk, 2006, Wydawnictwo UG
[2] Paszkiewicz A. — Podmiotowe traktowanie wychowanka w pracy rodzinnego kuratora sądowego, Lublin,
2006, Wydawnictwo Norbertinum
[3] Górecki P., Stachowiak S. — Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz., Zakamycze, 2002,
Kantor Wydawniczy Zakamycze
[4] Mudrecka I. — Rodzinny kurator sądowy w percepcji nadzorowanych, Opoole, 1997, Wydawnictwo UO
Publikacje/prace zbiorowe:
[1] Współczesna kuratela sądowa — Zinkiewicz B. (red.) , Mysłowice, 2006
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Informacje o nauczycielach akademickich

Oboba odpowiedzialna za kartę
dr Beata Zinkiewicz (kontakt: b.zinkiewicz@op.pl)
Oboby prowadzące przedmiot
dr Beata Zinkiewicz (kontakt: b.zinkiewicz@op.pl)
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