
 

Stowarzyszenie Pracownia Alternatywnego 

Wychowania zaprasza na:  

 

„STUDIA PODYPLOMOWE 
Z ZAKRESU SOCJOTERAPII” 

 
 

Uprzejmie informujemy, że w marcu 2014 roku rozpoczyna się kolejna edycja studiów 
podyplomowych z zakresu socjoterapii, które organizujemy we współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania  
i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. 

 
Zapraszamy serdecznie.  

 
 

 
Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie uczestników w kompetencje niezbędne do pracy 

z dziećmi i młodzieżą metodą socjoterapii.  
 

Program studiów:  
 
Na program studiów składają się następujące przedmioty:  
 

 Postawy wobec autorytetu – warsztat.  

 Relacje interpersonalne – trening.  

 Umiejętności wychowawcze – trening.  

 Socjoterapia – trening.  

 Postawy wobec osób z tzw. marginesu społecznego – warsztat.  

 Mechanizmy uzależnień – warsztat.  

 Współpraca ze szkołą – trening.  

 Seminarium dyplomowe – warsztat zadaniowy.  

 Seminarium dyplomowe – superwizja i podsumowanie studiów.  
.  

Korzyści ze studiów podyplomowych z zakresu socjoterapii:  

 Uprawnienia do wykonywania zawodu socjoterapeuty 

 Uprawnienia do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w świetlicach i ośrodkach 

terapeutycznych  

 Umiejętność napisania diagnozy socjoterapeutycznej dziecka  

 Umiejętność przeprowadzenia zajęć socjoterapeutycznych na podstawie diagnozy, omówienia jej  

i przeprowadzenia dalszych działań terapeutycznych 

 Poznanie metod pracy treningowej i warsztatowej  

 Zdobycie wiedzy na temat superwizowania swojej pracy 

 Wzrost samoświadomości  

 Wzrost umiejętności niezbędnych w pracy z rodziną oraz pracownikami służb społecznych  

 



Studia skierowane są dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, przygotowujących się do pracy  
w służbach społecznych. Ofertę studiów podyplomowych kierujemy również dla każdego, kto jest 
zainteresowany rozwojem swoich osobistych kompetencji społecznych.  
 
Podstawowe grupy odbiorców to:  
 

 wychowawcy Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii (dyplom socjoterapeuty jest jednym z kryteriów 
zatrudnienia w tych placówkach),  

 wychowawcy Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (ukończenie socjoterapii jest traktowane 
równorzędnie z ukończeniem resocjalizacji),  

 wychowawcy placówek opiekuńczo - wychowawczych (domy dziecka, bursy),  

 pracownicy świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych,  

 pracownicy organizacji pozarządowych pracujących w środowiskach defaworyzowanych społecznie,  

 nauczyciele, psychologowie i pedagodzy szkolni (uprawnienia socjoterapeutyczne są dodatkowym 
atutem przy awansie zawodowym),  

 psychologowie i pedagodzy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.  
 
Kandydat powinien mieć ukończone wyższe studia licencjackie lub magisterskie. 
  
 
W trakcie studiów student rozwija następujące umiejętności i kompetencje:  
 

 umiejętność pracy z grupą; 
 rozumienie faz rozwoju grupy i jej dynamiki;  
 rozróżnianie ról w grupie;  
 prowadzenie grupy wg wypracowanego stylu ze świadomością jego wpływu na grupę; 
 elastyczne posługiwanie się strukturami, jako technikami pracy, adekwatne do procesu grupowego;  
 diagnozowanie obszarów zaburzeń dziecka oraz rozumienie zmian wynikających z tych zaburzeń;  
 przeprowadzanie analizy i diagnozy sytuacji dziecka w szerszym kontekście społecznym np.: 

szkolnym, rodzinnym (ujęcie systemowe) i planowanie oddziaływań z uwzględnieniem innych form 
pomocy (osoby i instytucje);  

 umiejętność organizowania sytuacji psychokorekcyjnych dla dziecka (grupy) w trakcie grupowych 
spotkań socjoterapeutycznych. 

 
Treningi prowadzą ludzie z pasją oraz wieloletnim doświadczeniem. 

ORGANIZACJA STUDIÓW: 
Studia trwają trzy semestry. Zjazdy odbywają się średnio co 1,5 miesiąca. W miarę możliwości terminy 
kolejnych spotkań ustalane są wspólnie z całą grupą. Studia są prowadzone w formie warsztatów oraz 
treningów umiejętności psychologicznych. W ramach studiów odbywają się: jeden trening 6-dniowy, cztery 
treningi 5-dniowe oraz trzy warsztaty 3-dniowe.  
Spotkanie inauguracyjne odbędzie się w siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny 
Chodkowskiej w Warszawie. Kolejne spotkania będą odbywały się w miejscowości Pupki koło Olsztyna.  
Wieś Pupki koło Olsztyna, położona jest z dala od miejskiego zgiełku, pośród lasów i jezior Warmii. Cisza, 
spokój, otaczająca przyroda, a także domowa atmosfera stwarzają idealne warunki do pracy oraz refleksji  
i odpoczynku od codzienności. 
 
KOSZTY:  
Koszt udziału w studiach wynosi 1700 zł za semestr + opłata wpisowa 200 zł (łącznie 1700 zł x 3 semestry 
+ 200 zł = 5300 zł). Dodatkowo uczestnik studiów ponosi koszty noclegu i wyżywienia podczas zjazdów  
(55 zł/dzień szkolenia).  
 
DYPLOM:  
Absolwent uzyskuje dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu socjoterapii.  
Warunkiem koniecznym uzyskania dyplomu jest uczestnictwo w zajęciach, a także:  

 sporządzenie diagnozy socjoterapeutycznej wybranego dziecka,  

 zaplanowanie sytuacji socjoterapeutycznej dla dziecka, 

 przeprowadzenie zaplanowanych działań socjoterapeutycznych w ramach praktyki własnej,  

 przedstawienie efektów działań socjoterapeutycznych podczas superwizji i opisanie rezultatów w 
pracy dyplomowej.  



 
ORGANIZATOR:  
Stowarzyszenie Pracownia Alternatywnego Wychowania istnieje od 1996 roku. Prowadzi autorskie 
placówki socjoterapeutyczne tj.: Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną dla dzieci w wieku 
przedszkolnym, Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną dla dzieci w wieku szkolnym, Telefon 
Zaufania „ZAKRĘT” oraz grupę wsparcia dla rodziców podopiecznych. W ramach swojej działalności 
Stowarzyszenie organizuje również szkolenia oraz studia podyplomowe z zakresu socjoterapii we 
współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Prowadzi także 
wydawnictwo. Głównym celem naszej działalności jest pomoc dzieciom i młodzieży w pokonywaniu 
codziennych problemów szkolnych, rodzinnych oraz rówieśniczych. Przedmiotem naszych działań jest 
również popularyzacja metody socjoterapii wśród przedstawicieli służb społecznych pracujących z dziećmi i 
młodzieżą w całej Polsce. Od 10 lat Stowarzyszenie we współpracy z Polskim Towarzystwem 
Psychologicznym i Sekcją Socjoterapii organizuje corocznie Ogólnopolską Konferencję Socjoterapii 
skierowaną do ponad 200 nauczycieli, wychowawców, pedagogów, kuratorów, pracowników socjalnych z 
całego kraju. 
 
Dlaczego warto zaufać Pracowni Alternatywnego Wychowania?  

Efekty działalności PAW: 

• Znaczne zmniejszenie liczby dzieci samotnie spędzającej czas na ulicach, niedożywionych, 
organizujących się w nieformalne grupy o charakterze patologicznym, 

• Odczuwalne zmniejszenie liczby aktów wandalizmu oraz przestępstw dokonywanych przez dzieci  
i młodzież, 

• Widoczne zmniejszenie liczby skierowań dzieci i młodzieży do placówek wychowawczych. 

• Zapewnienie bezpośredniej pomocy i opieki dzieciom zaniedbanym i tzw. trudnym, 

• Zwiększenie liczby promocji do klas następnych wśród podopiecznych oraz wybieranie nauki w szkołach 
średnich wśród absolwentów, 

• Przeszkolenie około 2000 osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie umiejętności 
wychowawczych i socjoterapii oraz wyszkolenie i praktyczne przygotowanie do pracy opiekuńczej, 
wychowawczej i socjoterapeutycznej ok. 200 stażystów, którzy zasilili kadry łódzkich placówek opiekuńczo-
wychowawczych, 

• Stworzenie i zorganizowanie zintegrowanego systemu oddziaływań na dzieci i młodzież poprzez 
współpracę z rodzinami, wychowawcami, nauczycielami i pedagogami szkolnymi, kuratorami sądowymi i 
pracownikami socjalnymi, 

• Upowszechnianie modelu pracy z dziećmi i młodzieżą opartego na dobrym, bezpośrednim kontakcie, 
więzi emocjonalnej i zaufaniu, 

• Zaangażowanie grupy rodziców dzieci w realizacje programu aktywizacji zawodowej, na którego 
realizacje powierzono Pracowni środki z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 

• zakwalifikowanie prowadzonej przez PAW Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej do elitarnego 
programu „Sztuka, Nauka, Sport” wdrażanego przez Fundację Pro Bono Poloniae. 

Pracownia Alternatywnego Wychowania współpracowała i współpracuje obecnie z różnymi instytucjami. 
Stowarzyszenie zostało wyróżnione przez Regionalne Centrum Pomocy Społecznej za aktywną pomoc  
i wkład pracy w realizację zadań z zakresu polityki społecznej oraz wspieranie na przestrzeni 10 lat 
działalności (kwiecień 2009). Fundacja Banku Zachodniego WBK wyróżniła Pracownię dyplomem uznania 
z podziękowaniami za udział w programie grantowym Bank Dziecięcych Uśmiechów II edycja (sierpień 
2010). W grudniu 2012 r. Fundacja Partnerstwo dla Łodzi przyznała Pracowni nagrodę Złotej Wędki  
w konkursie „Łódzko – Odpowiedzialni” za projekt „Zdrowo w przyszłość”. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Uwaga!!!  
 
 
Zapisy oraz wszelkie formalności są prowadzone przez Uczelnię.  

 
Zapraszamy na stronę: www.pawlodz.org lub prosimy o kontakt telefoniczny:   
 

Marta Wasilewska 667786005 

Sylwia Letko - Janczak 667966478 

 

 

Stowarzyszenie Pracownia Alternatywnego Wychowania  

ul. Wólczańska 225, 93-005 Łódź (biuro czynne pn - pt 8.30-16.00) 

tel. 42 637-03-12, 667-966-471, fax 42 636-93-39 

  biuro@pawlodz.org, www.pawlodz.org 

  

 

http://www.pawlodz.org/
mailto:biuro@pawlodz.org

