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Wymagania wstępne Znajomość wiedzy z zakresu rozwoju człowieka. Gotowość do pracy nad
własnym rozwojem.
Skrócony opis
 Zapoznanie z wiedzą na temat zachowań ryzykownych i transgresyjnych
w kontekście rozwoju człowieka
 Kształtowanie umiejętności diagnozy w zakresie zachowań ryzykownych
 Kształtowanie umiejętności budowania programów profilaktycznych w
zakresie modyfikacji zachowań ryzykownych
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Wiedza
Ma orientację w zakresie specyfiki działań optymalizacyjnych,
reedukacyjnych i stymulujących w ważnych dla jego rozwoju obszarach
życia, takich jak: rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza, praca
Posiada teoretyczną wiedzę niezbędną do wyjaśniania i interpretowania
rezultatów procesu diagnostycznego (także systemowego); zna zasady
konstruowania prawidłowej diagnozy psychologicznej dotyczącej
rozwoju i jego dysfunkcji, zaburzeń zachowania, nieprawidłowych relacji
interpersonalnych w rodzinie, szkole, środowisku zawodowym



Umiejętności
posiada umiejętność sprawnego posługiwania się wybranymi
narzędziami diagnostycznymi z obszaru psychologii rozwoju i psychologii
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społecznej oraz umiejętność właściwej interpretacji wyników (
posługując się posiadaną wiedzą teoretyczną ), umie korzystać z różnych
źródeł wiedzy
potrafi zaproponować odpowiedni rodzaj działań wspomagających
rozwój oraz rozwijających kompetencje osobiste, stosownie do potrzeb
jednostki lub grupy

07Ps-W0A_U06



Symbol
07Ps-W0A_K09

Kompetencje
ma potrzebę ciągłego rozwijania zasobów osobistych oraz ciągłego
doskonalenia swoich kompetencji zawodowych
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