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Warsztaty dla wszystkich profilów -  

interdyscyplinarne 
Warsztaty dla profilu klinicznego i 

społecznego   
Warsztaty dla każdego profilu  

Ewaluacja końcowa  
 
 



Ø  Warsztat interdyscyplinarny – 
budowania umiejętności współpracy w 
zespołach interdyscyplinarnych  

Ø  Maj 2017  (5 grup) x 10 h  



 
} Warsztaty kompetencji 
zawodowych –(3 warsztaty)  

} Wizyty studyjne (2 wizyty) 

} Pisanie i prezentacja projektu (3 
wykład 1.03.2017, pisanie projektu – 3 osobowe grupy, 
prezentacja projektu)  



Zastosowanie 
nowoczesnych 

technologii w uczeniu 
się nauczaniu 

Trening umiejętności 
poradnictwa 
zawodowego  

Trening animacji i 
aktywacji grup i 

organizacji  

17 17 16 
Zakres nowych 

technologii nauczania i 
uczenia się 

Gry rywalizacyjne i 
motywujące  

Rozwijanie kompetencji 
doradczych 

Narzędzia badawcze - 
testy i kwestionariusze  

Diagnozowanie potrzeb 
społecznych  

Strategie planowania i 
projektowania animacji   

02 03 04 
D. Dziedzic  

 
T. Chirkowska-Smolak 

P. Wiliński  
A.  Rosińska  
D. Rosiński  



Pomoc psychologiczna w 
kobietom w sytuacji 

okołoporodowej  

Pomoc psychologiczna 
osobom starszym  

Pomoc psychologiczna 
osobom z chorobą 

nowotworową  

17 16 17 
Konteksty pomocy 

psychologicznej – ciąża, 
poród, narodziny 

Okołoporodowe zespoły 
adaptacyjne 

Strategie i procedury 
pomocy  

Osoby starsze a 
psychoterapia 

indywidualne i grupowa  
Studium przypadku 

Umiejętności pomocy 
psychologicznej  

 

Prewencja a zadania 
psychologa klinicznego 

Pomoc pacjentowi i 
rodzinie z chorobą 

nowotworową  
Opieka paliatywna 
Pomoc personelowi 

medycznemu  
 

02 03 04 
M. Stawicka 

M. Wojciechowska  
M. Mielcarek  

 

A. Bobowska  
S. Czarnecka-Tomkowiak  

I. Jóźwiak  
 

M. Adamczak 
B. Kaczmarek  

B. Kędziora – Antkowiak 
A. Frączek   

 



Metody aktywizacji lokalnej wspólnoty i budowania kompetencji 
społecznych 

}  Biedrusko koło Poznania - zapoznanie się z działaniami 
lokalnych liderów i organizacji, twórców klubu dla dzieci i 
młodzieży "CIAO„  

 
}  Leszno –pierwsze miasto w Polsce realizujące autorskie 

projekty tak zwanej "modelowej rewitalizacji„ -  obserwacja 
spotkania z osobami z zespołu zarządzającego programem 
partycypacji społecznej  

 
 



}  1 wizyta - wyjazd do wzorcowej placówki 
pobytu stacjonarnego i dziennego w 
okolicach Berlina (termin ustalany) 

}  2 wizyta - udział w jednej z dwóch placówek:  
1)  Wielkopolskie Centrum Onkologii ul Garbary  
      D. Gołąb psychoonkolog (21.04.2017) 
2) Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej 

nad Matka i Dzieckiem oraz  Szpital 
Wojewódzki ul. Juraszów w Poznaniu  

 M. Wojciechowska położna i psycholog 
(23.03.2017) 



}  3 warsztaty – po 1 w miesiącu (50h) 
}  2 wizyty studyjne (12h) 
}  Projekt – uczenie się, konsultacje, prezentacje 

(18h) 
}  Warsztat budowania umiejętności współpracy 

(10h) 
}  Razem 90h 



1.  Narzędzia technologiczne w badaniach  sondażowych 
i ilościowych  

2.   Moduły badawcze CADAS: CATI, CAWI, CAPI, PAPI, 
MOBI  

3.   Parametry przebiegu realizacji badania  

4.  Programowanie narzędzi badawczych  

5.  Bazy danych i próby w badaniach ilościowych  

6.  Obróbka danych sondażowych 
  



7.  Analiza danych ilościowych: Excel oraz 
pakiety "open„ 

8.  Analiza danych ilościowych:  SPSS 

9.  Analiza danych ilościowych: CADAS 
 
10.  Raportowanie danych ilościowych 



}  1 wizyta - -firma Pactor Badania Społeczne, 
dr hab. P. Jabkowski (17.02.2017 Poznań)  
 
2 wizyta - kwiecień - firma CASAD Software, 
dr hab. P. Jabkowski, (termin ustalany 
Warszawa)  
 



}  Warsztaty interdyscyplinarne - budowania 
umiejętności współpracy w zespołach 
interdyscyplinarnych - (10h) 

 
}  Realizacja projektu (20h) 

}  Wizyty studyjne (20h) 

}  Bloki zajęciowe (60h) 

Razem 110h 



}  Warunek uzyskania świadectwa ukończenia 
LKZ (plus obecność na 80% zajęć – podstawą 
jest lista obecności)  

}  Pytania dostosowane do wiedzy ogólnej oraz 
umiejętności uzyskanych na zajęciach   





1.  Choroby somatyczne i zaburzenia 
psychiczne u osób starszych, aspekty 
medyczne i psychologiczne starości – 
zagadnienia praktyczne, studia przypadków  

2.  Psychoterapia osób starszych – 
indywidualna i grupowa  

3.  Psycholog w placówce, możliwości, sposoby 
podejmowania działań 

4.  Rodzina w obliczu starzenia się jej członków 
i przemiany pokoleń – rola psychologa. j 



}  18.02.2017 (sobota) gr. 1 Magdalena 
Stawicka 9.00-15.00 6h 

}  19.02.2017 (niedziela) gr. 1 Małgorzata 
Wojciechowska 9.00-17.00 8h 

}  20.02.2017 (poniedziałek) gr. 1 Magdalena 
Stawicka 16.30-19.30 3h 

}  25.02.2017 (sobota) gr. 2 Małgorzata 
Wojciechowska 9.00-17.00 8h 

}  26.02.2017 (niedziela) gr. 2  Magdalena 
Stawicka 9.00-18.00 9H 



}  Grupa 1 - 31.03.17 -  Anna Frączek ( prawdopodobnie 15 - 20) Praca z 
pacjentem i jego rodziną w momencie badań i rozpoznania choroby 
nowotworowej  
01.04.17 - Justyna Kędziora - Antkowiak (prawdopodobnie 9-17) Praca 
z pacjentem onkologicznym po rozpoznaniu choroby i w trakcie 
leczenia. Praca z personelem medycznym 
Grupa 2 -  01.14.17( prawdopodobnie 9-14) Praca z pacjentem i jego 
rodziną w momencie badań i rozpoznania choroby nowotworowej  
02.04.17 - Justyna Kędziora - Antkowiak (prawdopodobnie 9-17) Praca 
z pacjentem onkologicznym po rozpoznaniu choroby i w trakcie 
leczenia. Praca z personelem medycznym 
 
 

}  Justyna Kędziora - Antkowiak pracuje w WCO, pracowała w opiece 
paliatywnej. Zdobyła dyplom 101 z AT oraz ukończyła pierwszy rok 
szkolenia psychoterapii i poradnictwa z Analizy Transakcyjnej.  
 




