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TYP SZKOŁY: Szkoła Policealna
1. TYP PROGRAMU: PRZEDMIOTOWY
2. RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY
3. AUTORZY, RECENZENCI I KONSULTANCI PROGRAMU NAUCZANIA:
Autorzy: , mgr Andrzej Mądry, mgr Marta Polanowska, mgr Irena Zielińska.
Recenzenci: dr n. med. Jolanta Glińska, Ewa Szumilas
Konsultanci: mgr inż. Grażyna Krogulec

4. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Program nauczania dla zawodu OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ opracowany jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi:
 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r., Nr 205, poz. 1206);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z
dn.17 lutego 2012r. poz.184)




Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodzie opiekun w domu
pomocy społecznej;
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych ( Dz. U. z dnia 22 lutego

2012r.);




Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
Rozporządzeniem w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z
dnia 17 listopada 2010 r.
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i
programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników z dnia 21 czerwca 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r.w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2010r.)

. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w
publicznych i
niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2003 r.) z póź. zmianami [Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 22 lipca
2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.
U z dnia 4 sierpnia
2011r)]


5. CELE OGÓLNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie co najmniej następujących celów ogólnych kształcenia zawodowego:
Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego
funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są
uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy,
globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie,
a także wzrost oczekiwań pracodawców oraz osób podopiecznych w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.
W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych
nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową
przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania
wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.
W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze
szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz
zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

4

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej
i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

6. KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ
KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Program nauczania dla zawodu opiekun w domu pomocy społecznej uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe
technologie i najnowsze koncepcje nauczania. Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole
ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym:
1)umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego
uczestnictwa w życiu społeczeństwa;
2)umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;
3)umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na
obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;
4)umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;
5)umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;
6)umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
7)umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
8)umiejętność pracy zespołowej.
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7. INFORMACJA O ZAWODZIE OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Zawód wprowadzony na rynek edukacyjny Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2001 r.
Opiekun w DPS pełni rolę osoby pierwszego kontaktu wobec osób niesamodzielnych, chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących stałej opieki i pielęgnacji,
oderwanych przez fakt zamieszkania w instytucjach całodobowych od codziennych kontaktów z rodzinami i bliskimi. Dostrzegając potrzeby i problemy
mieszkańców DPS opiekun współpracuje z zespołem terapeutycznym tworząc i realizując indywidualne programy oddziaływań skierowanych na osobę korzystającą
z pomocy instytucjonalnej. W bezpośredniej opiece nad podopiecznym realizuje indywidualny plan pracy i opieki, pomaga w zaspakajaniu potrzeb, rozwiązywaniu
problemów, wykonywaniu codziennych czynności z zakresu samoobsługi lub pełni funkcje zastępcze. Organizuje osobie podopiecznej czas wolny umożliwiając
samorealizację, rozwój zainteresowań, integrację z rodziną, społecznością lokalną i innymi mieszkańcami DPS lub innej instytucji opiekuńczej.
Zakres zadań zawodowych wymaga od opiekuna określonych kompetencji personalnych i społecznych. Praca z osobą niesamodzielną, chorą i niepełnosprawną
wymaga od opiekuna empatii, kreatywności i konsekwencji w realizacji zadań oraz umiejętności kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym
otoczeniu osoby podopiecznej.
Opiekun w Domu Pomocy Społecznej uzyskuje kwalifikację po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację zawodową.

8. UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Proces starzenia się ludności Polski stale postępuje i – jak wskazują prognozy – jego intensywność ulegnie przyspieszeniu w drugiej dekadzie XXI wieku, gdy wiek
emerytalny osiągną osoby urodzone w latach powojennego wyżu demograficznego. Przy czym proces ten będzie miał cechy tzw. podwójnego starzenia (nastąpi
podwojenie liczby osób w grupie 80 lat i więcej). Wraz z wiekiem wzrasta niepełnosprawność. Oznacza to większe zapotrzebowanie na stałą opiekę i świadczenia
pielęgnacyjne. Osoby te mogą stać się potencjalnymi klientami domów pomocy społecznej.
Postępujące zmiany w strukturze rodziny i mobilność młodego pokolenia powodują, że coraz częściej osoby starsze nie mogą liczyć na bezpośrednią opiekę ze
strony aktywnych członków rodziny. To wszystko będzie zmuszało wiele osób do korzystania z instytucjonalnych form pomocy.
Do osób wymagających opieki instytucjonalnej zaliczyć trzeba także osoby przewlekle chore psychicznie, niepełnosprawne intelektualnie oraz dzieci i młodzież
niepełnosprawne intelektualnie. Przegląd internetowych ofert pracy w oparciu o Portal Publicznych Służb Zatrudnienia i portal pracuj.pl wykazał zainteresowanie
pracodawców zatrudnianiem opiekunów w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych i Domach Pomocy Społecznej w różnych regionach Polski oraz na terenie UE.
Zważywszy na pogłębiający się proces starzenia się ludności oraz procesy społeczne w rodzinie istnieje konieczność tworzenia instytucji wspierających rodziny w
opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz przygotowania fachowej kadry opiekunów do pracy w domach pomocy społecznej.
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9. POWIĄZANIA ZAWODU OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Z INNYMI ZAWODAMI
Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy,
własnych potrzeb i ambicji. Zawód Opiekun w domu pomocy społecznej posiada wspólne efekty kształcenia z zawodami z obszaru zawodowego medycznospołecznego określone kodem PKZ(Z.c), efekty te stanowią podbudowę kształcenia w zawodach.
Kwalifikacja
Z.5
Z.6
Z.7
Z.8

Symbol zawodu
341204
341203
341202
341201

Zawód
Opiekunka środowiskowa
Opiekun w domu pomocy społecznej
Opiekun osoby starszej
Asystent osoby niepełnosprawnej

Elementy wspólne
PKZ(Z.c)
PKZ(Z.c)
PKZ(Z.c)
PKZ(Z.c)

10. CELE SZCZEGÓŁOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) rozpoznawania i oceniania stanu funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej;
2) opracowania indywidualnego planu procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej przebywającej w instytucji opiekuńczo-leczniczej, uwzględniającego
poziom możliwości psychofizycznych osoby podopiecznej oraz zasoby instytucji;
3) sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą oraz udzielanie jej wsparcia emocjonalnego;
4) utrzymywania sprawności i aktywizowanie podopiecznych we współpracy z zespołem terapeutycznym;
5) wspierania oraz motywowania osoby podopiecznej do podejmowania aktywnych form spędzania czasu wolnego umożliwiających samorealizację,
rozwijających zainteresowania i usprawniających psychofizycznie oraz społecznie.
Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie opiekun
w domu pomocy społecznej:
 efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ)
 efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-społecznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie PKZ(Z.c)
 efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie Z.6. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej.
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11. PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Tabela 3. Plan nauczania do programu o strukturze przedmiotowej

Semestr
Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin w okresie nauczania

I

II

III

3

3

4

4

3

7

6

6

IV

tygodniowo

łącznie

1,5

96

3

3,5

224

4

5,75

368

0,75

48

1

64

Kształcenie zawodowe teoretyczne

3

Podstawy organizacji Domu Pomocy
Społecznej
Bio-psycho-społeczne funkcjonowanie
człowieka
Teoretyczne podstawy opieki

4

Język migowy

1
2

3

5
Język obcy w pomocy społecznej
Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe
teoretyczne

2

2

16

15

12

7

12,5

800

6

5

6

5

5,5

352

2

4

3

2,25

144

3

3

2,25

144

2,5

160

Kształcenie zawodowe praktyczne
6

Opieka i pielęgnacja człowieka

7

Aktywizacja osoby podopiecznej

8

Trening umiejętności społecznych

9

Praktyki zawodowe

3

10

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

8

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe
praktyczne

9

10

13

18

12,5

800

Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe

25

25

25

25

25

1600

Praktyki zawodowe
w II semestrze 4 tygodnie
*(ujęte w planie nauczania – poz. 9.)
w IV semestrze 4 tygodnie*
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJĘ Z.6. ODBYWA SIĘ POD KONIEC KLASY DRUGIEJ.

320

Wykaz działów programowych
Lp.

Nazwa przedmiotu

Dział programowy

Liczba godzin

1

Podstawy organizacji Domu Pomocy
Społecznej

1.1.Działalność gospodarcza w pomocy społecznej

32

1.2.Podstawy prawne funkcjonowania DPS

64

2.1. Wybrane zagadnienia z psychologii

80

2

Bio-psycho-społeczne funkcjonowanie
człowieka

2.2.Funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie

64

2.3.Zaburzenia funkcjonowania człowieka

80

3.1.Diagnoza problemów i potrzeb osoby podopiecznej

56

3.2.Postępowanie w stanach zagrożenia zdrowia i życia

88

3.3.Organizacja pracy z osobą podopieczną.

224

4.1.Niesłyszący i język migowy

4

3

4

Teoretyczne podstawy opieki

Język migowy
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5

6

7

8

9

Język obcy w pomocy społecznej

Opieka i pielęgnacja człowieka

Aktywizacja osoby podopiecznej

Trening umiejętności społecznych

4.2.Daktylografia

8

4.3.Ideografia

36

5.1. Porozumiewanie się opiekuna z osobą podopieczną

32

5.2.Porozumiewanie się ze współpracownikami

32

6.1.Bezpieczeństwo na stanowisku pracy

32

6.2. Pierwsza pomoc

48

6.3. Metody pracy opiekuńczo-pielęgnacyjnej

272

7.1 Integracja społeczna

48

7.2.Wspieranie samodzielności osoby podopiecznej

96

8.1. Komunikacja interpersonalna

64

8.2. Profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego

48

8.3. Praca zespołowa

32

Praktyki zawodowe

160

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w policealnej szkole zawodowej z dwuletnim cyklem
kształcenia minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1600 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne
zostanie przeznaczonych 800 godzin i na kształcenie zawodowe praktyczne 800 godzin.
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W podstawie programowej kształcenia w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej minimalna liczba godzin na kształcenie
zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi:
- na efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-społecznego stanowiące
podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów - 240 godzin;
- na efekty wyodrębnione w kwalifikacji Z.6. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej - 1000 godzin.
W ramowym planie nauczania na kształcenie w ramach kwalifikacji Z.6. przeznaczono 1040 godzin, natomiast na kształcenie w ramach efektów wspólnych dla
wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia przeznaczono 560 godzin.
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12. PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
W programie nauczania dla zawodu opiekun w domu pomocy społecznej zastosowano taksonomię celów ABCD B. Niemierko.

1. Podstawy organizacji Domu Pomocy Społecznej
2. Bio-psycho-społeczne funkcjonowanie człowieka
3. Teoretyczne podstawy opieki
4. Język migowy
5. Język obcy w pomocy społecznej
6.Opieka i pielęgnacja człowieka
7. Aktywizacja osoby podopiecznej
8. Trening umiejętności społecznych
9. Praktyki zawodowe – w IV semestrze
10. Praktyki zawodowe – w II semestrze

96 godzin
224 godziny
368 godzin
48 godzin
64 godziny
352 godziny
144 godziny
144 godziny
160 godzin
160 godzin
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1. Podstawy organizacji Domu Pomocy Społecznej
Wykaz działów programowych:
1.1. Działalność gospodarcza w opiece społecznej
1.2. Podstawy prawne funkcjonowania DPS

Poziom wymagań
programowych (P lub PP)

Kategoria taksonomiczna

1.1. Działalność gospodarcza w opiece społecznej

PDG (1)1Określić działanie mechanizmu rynkowego

P

B

PDG(1)2Określić struktury rynkowe

P

B

PDG(1)3 Określić rodzaje przedsiębiorstw występujących na rynku

P

B

PDG(1)4 Rozróżnić rodzaje przedsiębiorstw zależnie od formy
organizacyjno-prawnej
PDG(2)1 Rozróżnić prawa i obowiązki pracownika

P

B

P

B

PDG(2)2 Rozróżnić prawa i obowiązki pracodawcy

P

B

PDG(2)3 Wyjaśnić rolę podatków

P

B

PDG(2)4 Rozróżnić rodzaje podatków

P

B

PDG(2)5 Określić zasady prawa autorskiego

P

B

PDG(3)1 Określić obowiązki przedsiębiorcy wobec ZUS

P

B

PDG(3)2 Określić obowiązki przedsiębiorcy wobec Urzędu Skarbowego

P

B

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Materiał kształcenia

Pojęcia z zakresu „ Gospodarka rynkowa”

Przepisy prawa pracy, prawa podatkowego, prawa
autorskiego, prawa o ochronie danych osobowych.

Przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności
gospodarczej.

c
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PDG(3)3 Zastosować przepisy prawa odnoszące się do prywatnej
działalności gospodarczej w sektorze pomocy społecznej
PDG (4)1 Rozróżnić instytucje i przedsiębiorstwa występujące w sektorze
pomocy społecznej
PDG(4)2 Wyjaśnić występujące relacje między publicznymi instytucjami
pomocy społecznej a prywatnymi przedsiębiorstwami działającymi w tym
sektorze
PDG(4)3Określić rolę banków w kredytowaniu działalności gospodarczej

P

C

P

B

P

B

P

B

PDG(5)1 Wskazać obszary działania przedsiębiorstw działających w branży

P

B

PDG(5)2 Określić działania uczciwej i nieuczciwej konkurencji

P

B

PDG(6)1 Wskazać obszary wspólne w działalności przedsiębiorstw w branży

P

B

P

B

P

C

PDG (7)2 Opracować algorytm postępowania w
przypadku rejestracji spółki kapitałowej

P

C

PDG(8)1 Przygotować ofertę na wykonanie usług

P

C

PDG(8)2 Przygotować specyfikację świadczonych usług

P

C

PDG(8)3 Przygotować ofertę, która jest odpowiedzią na zamówienie
publiczne

P

C

PDG(9)1 Samodzielnie obsłużyć podstawowe urządzenia biurowe

P

C

PDG(9)2 Wykorzystać w prowadzeniu działalności edytory tekstowe

P

C

PDG(6)2 Wskazać zalety kooperacji pomiędzy przedsiębiorstwami
działającymi w branży
PDG(7) 1Przygotować dokumentację niezbędną do uruchomienia
działalności gospodarczej dla małego przedsiębiorstwa zgodnie z
obowiązującym prawem

PDG(9)3 Wykorzystać w prowadzeniu działalności arkusz
kalkulacyjny
PDG(10)1Rozróżnić elementy marketingu mix

P

Instytucje pomocy społecznej prowadzące działalność
gospodarczą.
Możliwości wspólnego prowadzenia placówek pomocy
społecznej na zasadzie kooperacji.

Dokumentacja niezbędna do uruchomienia
i prowadzenia działalności gospodarczej.

Korespondencja związana z prowadzeniem działalności
gospodarczej.

Obsługa urządzeń biurowych i stosowanie programów
komputerowych wspomagających prowadzenie
działalności gospodarczej.
Działania marketingowe prowadzonej działalności
gospodarczej.

C
P

Prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze
pomocy społecznej.

B
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PDG(10)2Przeprowadzić badania marketingowe

P

C

PDG(10)3Określić bliższe i dalsze otoczenie wybranego przedsiębiorstwa i
wpływ otoczenia na działania przedsiębiorstwa

P

B

PDG(10)4 Przygotować elementy analizy SWOT dla wybranego typu
działalności
PDG(11)1 Wskazać źródła finansowania przedsiębiorstw i instytucji
świadczących usługi w sektorze pomocy społecznej
PDG(11)2 Sporządzić kalkulację wybranej działalności

P

C

P

B

P

C

Optymalizacja kosztów i przychodów prowadzonej
działalności gospodarczej.

Planowane zadania (ćwiczenia)

1.Przeprowadź analizę projektu zakładania spółki świadczącej usługi opiekuńcze z wykorzystaniem elementów metody SWOT.
Zadanie powinno być wykonane w grupach pod kierunkiem wybranego lidera. Grupy powinny zaprezentować w formie plakatów
opracowania mocnych i słabych stron przedsięwzięcia.
2.Opracuj procedurę postępowania przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej.
Zadanie powinno być wykonywane w grupach pod kierunkiem wybranego lidera. Grupy powinny zaprezentować swoje opracowania w
formie prezentacji (w dowolnej formie, np.: plakaty, prezentacja multimedialna). Po prezentacji powinna być przeprowadzona dyskusja
pod kierunkiem eksperta (nauczyciela lub eksperta zewnętrznego) w celu zweryfikowania przedstawionych propozycji i ustalenia
wspólnej procedury. Na podstawie opracowanej procedury zespół klasowy opracuje poradnik „Krok po kroku – zakładam własną
działalność opiekuńczą”.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia mogą być prowadzone w pracowni wspomagania komputerowego działalności zawodowej, wyposażonej w: tablicę
interaktywną z oprogramowaniem, stanowisko komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), stanowisko komputerowe dla
nauczyciela, z dostępem do Internetu, drukarkę, skaner, pakiety programów biurowych i graficznych
Środki dydaktyczne

Zbiory przepisów prawa w zakresie działalności gospodarczej i prawa pracy .
Zestawy ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów.
Zalecane metody dydaktyczne
Dominująca metodą kształcenia powinna być tekstu przewodniego, która ułatwi uczniom samodzielne zbieranie i analizowanie informacji dotyczących zakładania własnej
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działalności oraz metoda projektu.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy w grupach i indywidualnie.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

z zastosowaniem kryteriów: uczniowie ocenią możliwości założenia
spółki świadczącej usługi opiekuńcze ze wskazaniem mocnych i słabych stron przedsięwzięcia oraz opracują procedurę zakładania
własnej działalności gospodarczej.
Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez ocenę wykonanych zadań

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia.
-dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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Poziom wymagań
programowych (P lub PP)

Kategoria taksonomiczna

1.2. Podstawy prawne funkcjonowania DPS

P

B

P

B

P

C

Ochrona przeciwpożarowa.

P

B

P

B

Zadania i uprawnienia: Państwowej Inspekcji Pracy,
Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz innych instytucji i
służb działających w zakresie ochrony pracy.

P

B

P

B

P

C

P

B

P

B

PKZ(Z.c)(11)3 Określić cele polityki społecznej państwa

P

B

PKZ(Z.c.)(12)1 Określić środki i instrumenty polityki społecznej państwa

P

B

PKZ(Z.c.)(12)2 Rozróżnić podmioty polityki społecznej realizujące zasadę
równości i sprawiedliwości społecznej

P

B

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

BHP(1)1 Rozróżnić pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy
BHP(1)2

zIdentyfikować źródła zapłonu i techniczne systemy zabezpieczeń

BHP(1)3 Chronić środowisko naturalne podczas wykonywania zadań
zawodowych
BHP(1)4 Wyjaśnić zasady ergonomii w pracy
BHP(2)1 Wyjaśnić zadania instytucji i służb działających w zakresie ochrony
pracy
BHP(2)2 Rozróżnić uprawnienia instytucji i służb działających w zakresie
ochrony pracy
BHP(3)1 Opisać obowiązki pracodawcy oraz prawa i obowiązki pracownika.
BHP(3)2 Zastosować

przepisy regulaminu pracy.
PKZ(Z.c)(11)1 Wyjaśnić potrzebę prowadzenia przez państwo polityki
społecznej
PKZ(Z.c)(11)2 Rozróżnić obszary polityki społecznej państwa

Materiał kształcenia

Regulacje prawne dotyczące ochrony pracy.
Higiena pracy. Czystość i porządek, regulaminy, kary.

Obowiązki pracodawcy.
Obowiązki i prawa pracownika.
Badania lekarskie

wstępne i okresowe..

Regulaminy pracy.
Polityka społeczna państwa - podstawowe pojęcia.
Zadania polityki społecznej.
Instrumenty polityki społecznej.
Podstawowe podmioty polityki społecznej.
Umiędzynarodowienie polityki społecznej.
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PKZ(Z.c.)(18)1 Zastosować przepisy prawa dotyczące pomocy społecznej
PKZ(Z.c.)(18)2 Zastosować przepisy prawa dotyczące ubezpieczeń
społecznych
PKZ(Z.c)(20)1 Opisać strukturę pomocy społecznej w Polsce z
uwzględnieniem domów pomocy społecznej
PKZ(Z.c)(20)2 Zróżnicować rodzaje domów pomocy społecznej z
uwzględnieniem specyfiki świadczonych przez nie usług
PKZ(Z.c)(20)3 Dobrać rodzaj DPS do indywidualnych potrzeb osoby

P

C

P

C

P

B

Organy państwowe realizujące funkcje polityki
społecznej.

P

B

Przejmowanie zadań socjalnych państwa przez organy
samorządu terytorialnego,

Europejska Karta Społeczna
Karta Praw Podstawowych

Organizacje społeczne, wspólnoty lokalne, fundacje,
organizacje charytatywne i grupy samopomocowe jako
podmioty polityki społecznej.
Zadania socjalne zakładów pracy i związków
zawodowych.
P

B

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z
późn. zm.
Struktura pomocy społecznej i usytuowanie domów
pomocy społecznej w tej strukturze.
Rodzaje domów pomocy społecznej (stacjonarnych i
niestacjonarnych). Charakterystyka poszczególnych
rodzajów domów pomocy społecznej (kategorie
beneficjentów, specyfika świadczonych usług).

Planowane zadania (ćwiczenia)

1.Dobierz DPS z wykorzystaniem wyszukiwarki internetowej do potrzeb indywidualnych osób starszych.
Uczniowie pracują w grupach 2 osobowych. Grupa dokonuje analizy opisu przypadku osoby starszej i dobranie instytucji do jej potrzeb.
Proponuje się zastosować opisy następujących przypadków i doboru placówek:
- podopieczny samotny, wymagający kontaktów towarzyskich – dom dziennego pobytu;
- podopieczny samotny, niesamodzielny, z zaburzeniami pamięci i lokomocji – dom pomocy społecznej;
- podopieczny samotny, po złamaniu szyjki kości udowej, unieruchomiony – zakład opiekuńczo-leczniczy.
Celem zadania jest opracowanie listy placówek opiekuńczych, funkcjonujących w regionie, dla osób starszych, chorych i
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niepełnosprawnych.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia mogą być prowadzone w pracowni wspomagania komputerowego działalności zawodowej, wyposażonej w: tablicę
interaktywną z oprogramowaniem, stanowisko komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), stanowisko komputerowe dla
nauczyciela, z dostępem do Internetu, drukarkę, skaner, pakiety programów biurowych i graficznych.
Środki dydaktyczne

Zbiory przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, dokumenty i ustawy dotyczące polityki społecznej państwa. Opisy
indywidualnych przypadków osób ubiegających się o pobyt w DPS.
Zalecane metody dydaktyczne
Dominującą metodą kształcenia powinna być metoda tekstu przewodniego, która ułatwi uczniom samodzielne zbieranie i analizowanie informacji oraz metoda projektu.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy w grupach i indywidualnie.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez ocenę wykonanego

zadania z zastosowaniem kryteriów: uczeń dobierze DPS do potrzeb
osoby podopiecznej i uzasadni wybór. Do oceny osiągnięć z działu programowego ,, Podstawy prawne funkcjonowania DPS” proponuje
się sprawdzian ustny z zastosowaniem kryteriów: uczeń opisze pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną
przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią, scharakteryzuje zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie
ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce, opisze zadania pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
wyjaśni potrzebę i cele prowadzonej przez państwo polityki społecznej, scharakteryzuje przepisy prawa dotyczące pomocy społecznej.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia.
-dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
T
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2. Biopsychospołeczne funkcjonowanie człowieka
Wykaz działów programowych:

2.1 Wybrane zagadnienia z psychologii
2.2. Funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie
2.3. Zaburzenia funkcjonowania człowieka
2.1.

PKZ(Z.c)(1)1 Rozróżnić rodzaje procesów psychicznych człowieka
PKZ(Z.c)(1)2 Zanalizować rolę poszczególnych procesów psychicznych w
życiu człowieka
PKZ(Z.c)(2)1 Opisać związek między procesami emocjonalnymi a
motywacyjnymi
PKZ(Z.c)(2)2 Zanalizować wpływ procesów emocjonalnych i procesów
motywacyjnych na przebieg procesów poznawczych i zachowanie
człowieka
PKZ(Z.c)(2)3 Wyjaśnić wpływ procesów emocjonalnych i motywacyjnych na
sprawność działania człowieka
PKZ(Z.c)(3)1 Wyjaśnić istotę funkcjonowania struktury osobowości
człowieka
PKZ(Z.c)(3)2 Zanalizować funkcjonowanie regulacyjne osobowości
człowieka jako systemu cech

Kategoria
taksonomiczna

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań
programowych (P lub
PP)

Wybrane zagadnienia z psychologii

P

B

P

D

P

B

P

D

P

B

P

B

P

D

Materiał kształcenia

Procesy psychologiczne człowieka.
Rola poszczególnych procesów psychicznych w życiu
człowieka
Relacja między procesami emocjonalnymi a
motywacyjnymi.
Wpływ procesów emocjonalnych i motywacyjnych na
procesy poznawcze i działanie człowieka.
Znaczenie procesów motywacyjnych dla sprawności
działania (prawa Yerkesa-Dodsona).
Psychologiczne koncepcje osobowości człowieka.
Struktura osobowości.
Osobowość jako system. Regulacyjna funkcja
osobowości.
Pojęcie rozwoju, rodzaje zmian rozwojowych.
Czynniki wpływające na dynamikę i kierunek rozwoju
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PKZ(Z.c)(3)3 Opisać wpływ osobowości człowieka na kształtowanie się jego
relacji z otoczeniem
PKZ(Z.c)(5)1 Wyjaśnić ogólne prawa i mechanizmy rozwoju człowieka
PKZ(Z.c)(5)2 Opisać osiągnięcia rozwojowe prawidłowo występujące w
różnych okresach życia człowieka
PKZ(Z.c)(5)3 Ocenić ogólny poziom rozwoju osoby i wskazać ewentualne
deficyty rozwojowe
Planowane zadania (ćwiczenia)
W oparciu o opis przypadku ocenić poziom rozwoju osoby uwzględniający osiągnięcia

P

B

P

B

P

B

P

D

człowieka.
Mechanizmy zmian rozwojowych.
Osiągnięcia rozwojowe w kolejnych fazach życia
człowieka od niemowlęctwa do starości.

rozwojowe w sferze poznawczej, dojrzałość emocjonalną i społeczną oraz wskazać deficyty

Uczeń otrzymuje opis przypadku zawierający informacje o wieku i sytuacji społecznej osoby oraz sposobu funkcjonowania w
różnych sferach rozwojowych. Przygotowuje formularz oceny (najlepiej w formie tabelarycznej) z kategoriami oceny. W formularzu
dokonuje oceny rozwoju porównując z normami rozwojowymi) wraz z uzasadnieniem zawierającym wskaźniki cytowane z opisu
przypadku.
rozwojowe.

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni wspomagania komputerowego działalności zawodowej, wyposażonej w: tablicę
interaktywną z oprogramowaniem, stanowisko komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), stanowisko komputerowe dla
nauczyciela, z dostępem do Internetu, drukarkę, skaner, pakiety programów biurowych i graficznych.
Środki dydaktyczne

Literatura przedmiotu, czasopisma psychologiczne, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące psychologicznych aspektów
funkcjonowania człowieka.
Zestawy ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów.
Zalecane metody dydaktyczne

Dział programowy „ Wybrane zagadnienia z psychologii” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym
uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego, metody przypadków, dyskusji dydaktycznej.
Dominującymi metodami powinny być metoda ćwiczeń, metoda tekstu przewodniego. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne
do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w grupach nie większych niż 15 osobowych.
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Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się test praktyczny oraz sprawdzian ustny z zastosowaniem kryteriów: uczeń
scharakteryzuje procesy psychiczne i ich wpływ na procesy poznawcze, motywacyjne i sprawność funkcjonowania człowieka, wyjaśni
regulacyjną rolę osobowości człowieka w stosunkach z otoczeniem, scharakteryzuje rozwój człowieka w różnych okresach życia, oceni
poziom rozwoju osoby uwzględniający osiągnięcia rozwojowe w sferze poznawczej, dojrzałość emocjonalną i społeczną oraz wskaże
deficyty rozwojowe.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

-dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
-dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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PKZ(Z.c)(8)1 Rozróżnić rodzaje procesów społecznych o charakterze mikro i
makrospołecznym
PKZ(Z.c)(8)2 Wyjaśnić zachowania społeczne zbiorowości i jednostki w
kontekście ogólnych procesów społecznych
PKZ(Z.c)(9)1 Scharakteryzować zmiany zachodzące we współczesnej
kulturze społecznej
PKZ(Z.c)(9)2 Wyjaśnić wpływ zjawisk zachodzących we współczesnej
kulturze społecznej na funkcjonowanie człowieka.
PKZ(Z.c)(10)1 Scharakteryzować różne modele współczesnej rodziny.
PKZ(Z.c)(10)2 Opisać funkcje rodziny
PKZ(Z.c)(13)1 Wyjaśnić znaczenie podstawowych pojęć dotyczących
problemów i kwestii społecznych
PKZ(Z.c)(13)2 Rozróżnić poszczególne rodzaje problemów i kwestii
społecznych
PKZ(Z.c)(13)3 Wymienić przyczyny występowania problemów i kwestii
społecznych we współczesnym społeczeństwie
PKZ(Z.c)(14)1 Wyjaśnić personalne i społeczne przyczyny zróżnicowania w
zakresie postaw społecznych, obyczajowych, narodowych, religijnych,
etycznych i kulturowych
PKZ(Z.c)(14)2 Wyjaśnić znaczenie postawy tolerancji dla odmienności w
kontekście jednostkowego, społecznego i kulturowego wymiaru wartości;
PKZ(Z.c)(16)1 Opisać przyczyny wykluczenia społecznego
PKZ(Z.c)(16)2 Wymienić osoby i grupy zagrożone wykluczeniem
społecznym

Kategoria
taksonomiczna

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań
programowych (P lub
PP)

2.2. Funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie

P

B

P

B

P

C

P

B

P

C

P

B

P

B

P

B

P

A

P

C

P

C

P

B

P

A

Materiał kształcenia

Struktura i ekonomika procesów społecznych.
Czynniki zmian społecznych.
Teoria zmiany społecznej.
Zjawisko ruchów społecznych.
Rodzaje ruchów społecznych.
Typy i struktura rodziny. Cykle życia rodzinnego.
Funkcje rodziny i uwarunkowania ich realizacji.
Współczesne kierunki zmian rodziny.
Pojęcie problemu społecznego i kwestii społecznej.
Geneza problemów społecznych.
Identyfikacja problemów społecznych.
Rodzaje problemów i kwestii społecznych.
Przyczyny występującego zróżnicowania w zakresie
postaw społecznych, obyczajowych, narodowych,
religijnych, etycznych i kulturowych.
Przemiany stylów życia. Współczesne trendy zmian
społecznych.
Zaburzenia, dewiacje i sprzeciw społeczny.
Pojęcie wykluczenia społecznego, wykluczenie a
marginalizacja, cechy zjawiska.
Przyczyny wykluczenia i grupy społeczne zagrożone
wykluczeniem.
Mierniki wykluczenia społecznego.
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PKZ(Z.c)(16)3 Ocenić poziom zagrożenia wykluczeniem społecznym

P

D

Planowane zadania (ćwiczenia)

Opracuj zarys projektu socjalnego, którego celem będzie integracja społeczna grupy osób o wyraźnej odmienności kulturowej i religijnej
(np. uchodźców z Czeczenii), zamieszkującej miejscowość, w której zlokalizowana jest szkoła ze społecznością tej miejscowości.
Zadanie powinno być wykonywane w grupach pod kierunkiem wybranego lidera. Grupy powinny zaprezentować swoje opracowania w
formie prezentacji (w dowolnej formie, np.: plakaty, prezentacja multimedialna,). Po prezentacji, powinna być przeprowadzona
dyskusja pod kierunkiem eksperta (nauczyciela lub eksperta zewnętrznego) w celu zweryfikowania przedstawionych propozycji i
ustalenia wspólnej procedury. Na podstawie opracowanej procedury grupa uczniów opracuje poradnik „Krok po kroku – działam na
rzecz integracji społecznej”.
Efektem zadania powinny być projekty opracowane przez uczniów, zawierające: projekt planowanej działalności społecznej,
wypełnione dokumenty niezbędne do jej rozpoczęcia.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni wspomagania komputerowego działalności zawodowej, wyposażonej w: tablicę
interaktywną z oprogramowaniem, stanowisko komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), stanowisko komputerowe dla
nauczyciela, z dostępem do Internetu, drukarkę, skaner, pakiety programów biurowych i graficznych.
Środki dydaktyczne

Literatura przedmiotu, komputer z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla dwóch uczniów). Urządzenia multimedialne.
Zestawy ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów.
Zalecane metody dydaktyczne
Dominująca metodą kształcenia powinna być metoda tekstu przewodniego, która ułatwi uczniom samodzielne zbieranie i analizowanie informacji dotyczących projektu
socjalnego, oraz metoda projektu.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy w grupach i indywidualnie.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

i sprawdzian ustny z zastosowaniem kryteriów: uczeń
scharakteryzuje procesy zachodzące w życiu społecznym oraz zinterpretuje zachowania społeczne zbiorowości i jednostki, wyjaśni
zjawiska zachodzące we współczesnej kulturze społecznej wpływające na funkcjonowanie człowieka, opisze modele i funkcje rodziny,
Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez ocenę wykonanego projektu
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scharakteryzuje problemy i kwestie społeczne występujące we współczesnym społeczeństwie, opisze czynniki wpływające na
wykluczenie społeczne jednostki i grup..
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

-dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
-dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Poziom wymagań
programowych (P
lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

2.3. Zaburzenia funkcjonowania człowieka

P

B

P

B

P

D

P

C

Z.6.2 (2)2 Rozpoznać symptomy zaburzeń fizycznych u osoby podopiecznej

P

D

Z.6.2(2)3 Opisać istotne dla zdrowia i życia człowieka zaburzenia ze strony
układu krążenia, oddechowego i pokarmowego

P

B

Z.6.2 (2)4 Rozróżnić podstawowe objawy psychopatologiczne

P

B

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

PKZ(Z.c)(17)1 Wyjaśnić przyczyny problemów wychowawczych i
psychospołecznych osoby podopiecznej i jej rodziny
PKZ(Z.c)(17)2 Opisać przejawy problemów wychowawczych i
psychospołecznych osoby podopiecznej i jej rodziny
PKZ(Z.c)(17)3 Przewidzieć skutki problemów wychowawczych i
psychospołecznych osoby podopiecznej i jej rodziny
Z.6.2 (2)1 Scharakteryzować ogólną budowę i funkcje narządów
wewnętrznych człowieka

Materiał kształcenia

Wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny trudności w
realizowaniu funkcji przez rodzinę.
Rodzina dysfunkcjonalna: rodzaje i przyczyny
dysfunkcjonalności, specyfika funkcjonowania.
Konsekwencje wychowywania dzieci w rodzinie
dysfunkcjonalnej.
Budowa i funkcje skóry.
Budowa i funkcje narządów wewnętrznych.
Zaburzenia fizyczne ze strony narządów wewnętrznych.
Przyczyny i objawy choroby wieńcowej oraz zawału
serca.
Przyczyny i objawy niewydolności oddechowej.
Wymioty i biegunka.
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Z.6.2 (2)5 Rozpoznać symptomy najczęściej występujących zaburzeń
zdrowia psychicznego
P

D

Psychopatologia ogólna: podstawowe objawy i zespoły
psychopatologiczne.
Obraz kliniczny najczęściej występujących zaburzeń
zdrowia psychicznego: psychozy schizofreniczne,
psychozy afektywne, psychozy paranoiczne, psychozy
organiczne okresu inwolucji, zaburzenia nerwicowe,
zaburzenia osobowości.

Planowane zadania (ćwiczenia)

1.W oparciu o opis przypadku rozpoznaj problemy, potrzeby i symptomy mogące świadczyć o zaburzeniach funkcjonowania
psychofizycznego osoby podopiecznej.
2. W oparciu o opis przypadku systemu rodzinnego rozpoznaj funkcje pełnione w tej rodzinie, z wyszczególnieniem osób, sposobu
realizacji i ewentualnych zaburzeń funkcjonowania rodziny wraz ze wskazaniem skutków dysfunkcji dla poszczególnych członków
systemu.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Proponuje się prowadzenie zajęć w pracowni wspomagania komputerowego.
Środki dydaktyczne
W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: literatura przedmiotu, komputer z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla dwóch uczniów).
Urządzenia multimedialne.
Zestawy ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów.
Zalecane metody dydaktyczne
Dominująca metodą kształcenia powinna być metoda tekstu przewodniego, która ułatwi uczniom samodzielne zbieranie i analizowanie informacji na temat stanu zdrowia osoby
podopiecznej, oraz funkcjonowania rodziny
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy w grupach i indywidualnie.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

z zastosowaniem kryteriów: poprawność merytoryczna i metodyczna
przeprowadzonej diagnozy, kompletność wskazanych problemów, potrzeb i zaburzeń (zgodnie z treścią opisu przypadku), poprawność
merytoryczna i metodologiczna wniosków i zaleceń opiekuńczych..
Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez ocenę wykonanego projektu
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Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

-dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
-dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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3. Teoretyczne podstawy opieki
Wykaz działów programowych:

3.TEORETYCZNE PODSTAWY OPIEKI
Liczba godzin: 368
3.1.Diagnoza problemów i potrzeb osoby podopiecznej
3.2.Postępowanie w stanach zagrożenia zdrowia i życia
3.3.Organizacja pracy z osobą podopieczną

KPS(6)1 Ocenić własne potrzeby w zakresie
poszerzenia wiedzy i doskonalenia umiejętności
P
zawodowych
KPS(6)2Prowadzić samokształcenie w zakresie wiedzy
P
i umiejętności zawodowych
Z.6.1 (2)1 Rozróżnić poszczególne aspekty
P
funkcjonowania osoby podopiecznej w środowisku

Kategoria
taksonomiczna

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi ….

Poziom wymagań
programowych (P
lub PP)

3.1. Diagnoza problemów i potrzeb osoby podopiecznej
Nazwa działu programowego: 3.1. Diagnoza problemów i potrzeb osoby podopiecznej

B
C
B

Materiał kształcenia

Wpływ środowiska na funkcjonowanie człowieka.
Kwestionariusz wywiadu środowiskowego pracownika
socjalnego.
Elementy kwestionariusza wywiadu środowiskowego
służące ustaleniu sytuacji zdrowotnej i materialnobytowej osoby ubiegającej się o pobyt w DPS.
Problemy społeczne a poziom integracji społecznej
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Z.6.1 (2)1 Wskazać elementy środowiska mające
istotny wpływ na funkcjonowanie osoby
podopiecznej
Z.6.1 (3)1 Ocenić ogólny poziom sprawności
ruchowej i zmysłowej osoby podopiecznej
Z.6.1 (3)2 Ocenić ograniczenia w funkcjonowaniu
osoby podopiecznej wynikające z wieku i stanu
zdrowia
Z.6.1(4)1 Rozróżnić potrzeby biologiczne, psychiczne i
społeczne człowieka
Z.6.1(4)2 Ocenić możliwości osoby podopiecznej w
zaspokajaniu potrzeb biologicznych, psychicznych i
społecznych
Z.6.1(4)3 Wskazać ograniczenia osoby podopiecznej
w zaspokajaniu potrzeb biologicznych, psychicznych i
społecznych wynikające z wieku i niepełnosprawności
Z.6.1 (6)1 Ocenić poziom zaspokojenia potrzeb osoby
podopiecznej w oparciu o prowadzone rozmowy i
obserwację
Z.6.1 (6)2 Rozpoznać problemy społeczne osoby
podopiecznej
Z.6.1 (6)3 Ocenić poziom integracji społecznej osoby
podopiecznej

P

A

P

D

P

D

P

B

P

D

P

A

P

D

P

A

P

D

osoby.
Ocena poziomu sprawności ruchowej i zmysłowej
człowieka.
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby
ubiegającej się o pobyt w DPS.
Dokumentacja DPS dotycząca sytuacji zdrowotnej i
społecznej mieszkańca.
Potrzeby biologiczne, psychiczne i społeczne człowieka,
różne modele organizacji systemu potrzeb (wg. A.
Maslowa, H. Murraya i in.)
Deprywacja potrzeb – przyczyny i skutki.
Ograniczenia w zaspokajaniu potrzeb biologicznych,
psychicznych i społecznych wynikające z wieku i
niepełnosprawności osoby.
Analiza ilościowa i jakościowa danych pochodzących z
diagnozy.
Zasady konstruowania kompleksowych ocen sytuacji
osobistej i społecznej osoby.
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Planowane zadania (ćwiczenia)
Na podstawie otrzymanej karty pracy zakwalifikuj wymienione potrzeby do odpowiedniej grupy. Dokonaj samooceny swojej pracy na KARCIE
SAMOOCENY.
Uczniowie wybiorą lidera, który podzieli klasę na czteroosobowe grupy oraz w drodze losowania rozdzieli poszczególne rodzaje potrzeb, dla
których będzie opracowana charakterystyka.
Na podstawie otrzymanej instrukcji uczniowie opracują charakterystykę dla przydzielonej grupy potrzeb.
Wykonaną pracę należy porównać z otrzymanym wzorcem i dokonać samooceny prawidłowości wykonania zadania.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Proponuje się prowadzenie zajęć w pracowni wspomagania komputerowego.
Środki dydaktyczne
W pracowni w której będą prowadzone zajęcia dydaktyczne powinny być przygotowane zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety
edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów, czasopisma medyczne i psychologiczne, socjologiczne, literatura medyczna i
psychologiczno- socjologiczna katalogi, filmy i prezentacje multimedialne, projektor multimedialny, sprzęt audiowizualny
Zalecane metody dydaktyczne
W dziale powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu anatomii i fizjologii, psychologii
i socjologii.
Dział programowy ,,Diagnoza problemów i potrzeb osoby podopiecznej” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym
uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego, metody przypadków, dyskusji dydaktycznej.
Dominującymi metodami powinny być metoda ćwiczeń, metoda tekstu przewodniego. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do
wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się samoocenę wykonanego ćwiczenia. Do oceny osiągnięć edukacyjnych z działu
programowego „Diagnoza problemów i potrzeb osoby podopiecznej ‘’ proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru. Warunkiem
uzyskania pozytywnego wyniku testu jest 50 % prawidłowych odpowiedzi.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
-dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia.
-dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

3.2. Postępowanie w stanach zagrożenia zdrowia i życia

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi ….

BHP(6)1.Ocenić prawdopodobieństwo i
konsekwencje ryzyka zawodowego na stanowisku
pracy
BHP(6)2 Zróżnicować czynniki szkodliwe i ich
negatywny wpływ na pracownika
Z.6.2 (3) 1 Ocenić stan świadomości osoby
podopiecznej
Z.6.2 (3)2. Ocenić podstawowe funkcje życiowe

Kategoria
taksonomiczna

Poziom wymagań
programowych (P
lub PP)

Nazwa działu programowego: 3.2. Postępowanie w stanach zagrożenia zdrowia i życia

P

D

P

B

P

D

P

D

Materiał kształcenia

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy prawdopodobieństwo i konsekwencje.
Podział czynników szkodliwych.
Wpływ czynników szkodliwych na pracownika.
Uciążliwości psychofizyczne.
Skala Glasgow
Pomiar i zapis parametrów życiowych
Objawy i postępowanie w przypadku złamań, zwichnięć,
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Z.6.2 (3)3 Rozpoznać objawy zagrożeń zdrowia i życia
skręceń, krwotoków, oparzeń i krwawień.
P
D
osoby podopiecznej
Zasady prowadzenia sztucznego oddychania i ucisków
klatki piersiowej.
Z.6.2 (4)1 Prowadzić sztuczne oddychanie i uciski
P
C
Zasady wykonywania resuscytacji przy użyciu AED.
klatki piersiowej
Zaopatrywanie ran różnych okolic ciała, unieruchamianie
Z.6.2(4)2 Wykonać resuscytację osoby podopiecznej
P
C
kończyn i głowy.
przy użyciu AED
Z.6.2(4)3 Zaopatrzyć rany różnych okolic ciała,
unieruchomić kości długie, unieruchomić głowę u
P
C
poszkodowanego po urazie
Planowane zadania (ćwiczenia)
1.Ustal czynniki szkodliwe występujące w pracy opiekuna w domu pomocy społecznej.
Na podstawie karty pracy oraz materiałów dostarczonych przez nauczyciela należy odpowiedzieć na pytania i ustalić czynniki szkodliwe
występujące w pracy opiekuna.
2.Opracuj scenariusz postępowania w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej osobie, u której wystąpiło zatrzymanie krążenia i oddychania
Zadanie uczniów polegać będzie na opracowaniu scenariusza zachowania w takiej sytuacji, uwzględniającego dialog z dyspozytorem oraz użycie
AED.
Zadanie należy wykonać w zespołach dwuosobowych. Uczniowie sami przypisują sobie role dyspozytora i opiekuna.
Podsumowanie wykonania zadania polegać będzie na prezentacji opracowanych scenariuszy na forum klasy.
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Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni umiejętności opiekuńczo-higienicznych, wyposażonej w: sprzęt audiowizualny, taki jak:
telewizor, odtwarzacz DVD, odtwarzacz video.
Środki dydaktyczne
Zbiory przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące zagrożeń dla zdrowia
występujących w pracy pracowników obszaru medyczno – społecznego, literatura medyczna, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne
prezentujące pierwszą pomoc przedmedyczną.
Zestawy ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów.
Zalecane metody dydaktyczne
Dział programowy „Postępowanie w stanach zagrożenia zdrowia i życia” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym
uwzględnieniem metody tekstu przewodniego, metody przypadków, dyskusji dydaktycznej.
Dominującą metodą powinna być metoda tekstu przewodniego, która ułatwi uczniom samodzielne zbieranie i analizowanie informacji oraz metoda
przypadku polegająca na analizowaniu przypadku opisującego problem zagrożenia życia człowieka.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy w grupach.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się ocenę projektu scenariusza postępowania w udzielaniu pierwszej pomocy
przedmedycznej. Ocenę pozytywną otrzymuje uczeń, który w opracowanym scenariuszu uwzględnił wszystkie ogniwa łańcucha ratunkowego.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
-dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia;
-dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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3.3. Organizacja pracy z osobą podopieczną
Nazwa działu programowego: 3.3. Organizacja pracy z osobą podopieczną
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi ….
Poziom wymagań
programowych (P lub
PP)

Kategoria
taksonomiczna

KPS(6)1 Ocenić własne potrzeby w zakresie poszerzenia
wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych
KPS(6)2Prowadzić samokształcenie w zakresie wiedzy i
umiejętności zawodowych
OMZ(5) 1 Proponować zmiany w organizacji pracy
mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy
OMZ(5)2 Proponować rozwiązania techniczne mające na
celu poprawę wydajności i jakości pracy
PKZ(Z.c) (4)1 Podać definicję etyki
PKZ(Z.c) (4)2 Wybrać metodę postępowania etycznego w
wybranych sytuacjach współpracy z podopiecznym
PKZ(Z. c) (4) 3 Zastosować zasady etyczne w pracy z
osobą podopieczną
PKZ(Z.c)(15)1 Zastosować zasady i metody diagnozy

Materiał kształcenia

P

B

P

C

P

D

P

D

P

A

P

C

P

C

P

C

Diagnoza społeczna jako baza wyjściowa działań:
metodologia diagnozy, diagnoza społeczna w toku
postępowania celowościowego.
Metodologia i elementy metodyki diagnozy
społecznej.
Metody diagnostyczne.
Zasady stosowania metod diagnostycznych w
kontakcie interpersonalnym.
Podstawowa i specjalistyczna opieka medyczna.
Zakres świadczeń medycznych.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych.
Zastosowanie edytora tekstu i arkusza

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

34

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

społecznej
PKZ(Z.c)(15)2 Określić rolę diagnozy społecznej w
rozwiązywaniu problemów społecznych
PKZ(Z.c)(19)1 Scharakteryzować rodzaje i zasady
korzystania ze świadczeń podstawowej opieki medycznej
PKZ(Z.c)(19)2 Scharakteryzować rodzaje świadczeń i
zasady korzystania ze specjalistycznej opieki medycznej
PKZ(Z.c)(22)1 Określić zastosowanie programów
komputerowych podczas wykonywania zadań
zawodowych
PKZ(Z.c)(22)2 Opracować dokumenty przydatne w
realizacji zadań zawodowych, z wykorzystaniem
programów komputerowych
PKZ(Z.c)(22)3 Uzyskać z pomocą narzędzi internetowych
informacje i pomoce potrzebne do realizacji zadań
zawodowych
Z.6.1 (5)1 Zidentyfikować w środowisku rodzinnym
osoby ważne dla osoby podopiecznej
Z.6.1 (5)2 Rozpoznać zasoby instytucjonalne (kulturalne i
społeczne) środowiska osoby podopiecznej
Z.6.1 (5)3 Współpracować z siecią osób, organizacji i
instytucji na rzecz poprawy funkcjonowania osoby
podopiecznej w jej środowisku lokalnym
Z.6.1(7)1 Określić zasady opracowywania planu pomocy i
procesu opieki nad osobą podopieczną.
Z.6.1(7)2 Planować pomoc i opiekę nad osobą

P

B

P

C

P

C

P

B

P

C

P

C

P

A

P

A

P

C

P

B

P

D

kalkulacyjnego.
Wykorzystanie narzędzi internetowych podczas
realizacji zadań zawodowych.
Definicje etyki. Teorie wartości, hierarchia i system
wartości. Etyka i prakseologia pracy socjalnej.
Problemy w pracy socjalnej. Projekty kodeksów
etycznych pracowników Domów Pomocy Społecznej.
Pozycja społeczna, prestiż i status społeczny. Więź
społeczna. Integracja społeczna a wykluczenie i
marginalizacja. Metody integracji społecznej osób
zagrożonych marginalizacją. Instytucje (przykłady)
działające na rzecz integracji społecznej w Polsce.
System wsparcia społecznego elementy i formy
wsparcia, zasady tworzenia systemu społecznego
wsparcia, rola i miejsce opiekuna. System wsparcia
społecznego a sieć wsparcia. Rozwijanie sieci
wsparcia. Rola osób ważnych, instytucji i organizacji
w sieci wsparcia
Metoda organizowania środowiska.
Zasady opracowania planu pomocy i procesu opieki
nad osobą podopieczną. Przygotowywanie planu
pracy uwzględniającego diagnozę potrzeb i
problemów, wykaz prac, wykaz metod i technik oraz
narzędzi, środków i materiałów, cele działań.
Cele , zadania, metody i formy współpracy członków
zespołu terapeutycznego w DPS.
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podopieczną.
Z.6.1 (8)1 Określić zakres niezbędnych działań
P
A
opiekuńczych
Z.6.1 (8)2 Dobrać metody, techniki i narzędzia pracy do
zaplanowanych działań opiekuńczych osoby
P
B
podopiecznej
Z.6.1 (8)3 Dostosować metody i techniki wykonywanych
działań opiekuńczych do stanu zdrowia osoby
P
C
podopiecznej
Z.6.1(9)1 Scharakteryzować cele i zadania zespołu
P
C
terapeutycznego DPS
Z.6.1(9)2 Określić zasady, metody i formy współpracy
P
B
opiekuna z członkami zespołu terapeutycznego.
Z.6.1(9)3Scharakteryzować role opiekuna w tworzeniu i
P
C
realizacji planów opiekuńczo-wspierających DPS
Z.6.1(11)1 Ocenić wartość zaplanowanych działań
P
D
Z.6.1(11)2 Ocenić efektywność i skuteczność założonych
P
D
celów, działań i ich rezultatów.
Z.6.2(6)1 Ocenić zapotrzebowanie osoby podopiecznej
na pomoc podczas wykonywania czynności
P
D
pielęgnacyjnych i higienicznych
Z.6.2(6)2 Dobrać metody i techniki wykonania kąpieli
P
C
osoby podopiecznej
Z.6.2(6)3 Stosować urządzenia techniczne podczas
P
C
wykonywania zabiegów higienicznych
Planowane zadania (ćwiczenia)
1.Postaw diagnozę problemów i potrzeb osoby podopiecznej na podstawie opisu przypadku.

Pojęcie ewaluacji. Cele ewaluacji – trafność,
efektywność, skuteczność, oddziaływanie, trwałość
efektów.
Metody stosowane w ewaluacji działań zawodowych
opiekuna w DPS.
Rodzaje sprzętów i urządzeń technicznych
ułatwiających wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych
higienicznych osobie podopiecznej.
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Nauczyciel dzieli klasę na 5 osobowe grupy i prezentuje opis indywidualnego przypadku. Uczniowie w toku dyskusji w grupach opracowują zestaw
problemów i potrzeb osoby podopiecznej. Liderzy grup prezentują wyniki prac. W toku dyskusji opracowana zostanie prawidłowo rozpoznana lista
potrzeb i problemów oraz określona ich hierarchia.
2.Przygotuj plan pracy uwzględniający wykaz prac, wykaz metod i technik oraz narzędzi, środków i materiałów, cele działań z wykorzystaniem
narzędzi komputerowych.
Uczniowie ponownie pracują w grupach przygotowując prezentacje planów pracy.
Po zaprezentowaniu wyników pracy przez liderów opracowany zostanie wzorcowy plan pracy z indywidualnym przypadkiem.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne należy prowadzić w pracowni wspomagania komputerowego działalności zawodowej, wyposażonej w: tablicę interaktywną
z oprogramowaniem, stanowisko komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), stanowisko komputerowe dla nauczyciela.
Środki dydaktyczne
Opis indywidualnego przypadku podopiecznego Domu pomocy społecznej i diagnoza społeczna osoby oraz wzorzec rozpoznanych problemów i
potrzeb, wzorcowy plan pracy z indywidualnym przypadkiem.
Zalecane metody dydaktyczne
Dominującymi metodami kształcenia powinny być metody: tekstu przewodniego, metoda przypadku oraz dyskusji dydaktycznej, które aktywizują
uczniów do samodzielnej pracy.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy w grupach i indywidualnie.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych proponuje się ocenę projektu planu pracy z indywidualnym przypadkiem.
Do oceny osiągnięć edukacyjnych z działu programowego „ Organizacja pracy z osobą podopieczną ‘’ proponuje się sprawdzian ustny z
zastosowaniem kryteriów: uczeń opisze zasady etyczne w pracy z osobą podopieczną w warunkach domu pomocy społecznej, określi rolę diagnozy
społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych, określi zakres oraz warunki korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej gwarantowanych
przez państwo, określi zasady opracowywania planu pomocy i procesu opieki nad osobą podopieczną, scharakteryzuje cele i zadania zespołu
terapeutycznego DPS, scharakteryzuje role opiekuna w tworzeniu i realizacji planów opiekuńczo-wspierających DPS.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
-dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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-dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

PKZ(Z.c)(21)1 Opisać wybrane problemy
środowiska niesłyszących
PKZ(Z.c)(21)2 Wymienić potrzeby osób
niesłyszących ze szczególnym
uwzględnieniem komunikowania się

Kategoria
taksonomiczna

Uszczegółowione efekty kształcenia

Poziom wymagań
programowych (P lub
PP)

4.Język migowy
Liczba godzin: 48
4.1. Niesłyszący i język migowy
4.2. Daktylografia
4.3. Ideografia
4.1. Niesłyszący i język migowy

P

A

P

A

Materiał kształcenia

Ogólna problematyka uszkodzeń słuchu – terminologia i dane liczbowe.
Konsekwencje głuchoty w sferze fizycznej, psychicznej, zawodowej
i społecznej.
Osoby niesłyszące w odbiorze społecznym – mity i fakty. Tożsamość
środowiskowa i kulturowa niesłyszących.
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PKZ(Z.c)(21)3 Wyjaśnić pojęcia z zakresu
języka migowego

PKZ(Z.c)(21)4 Scharakteryzować sposoby
komunikacji z osobami niesłyszącymi

P

B

PP

C

Komunikacja interpersonalna osób niesłyszących – środki porozumiewania
się, rola i znaczenie języka migowego, komunikacja totalna.
Werbalne i niewerbalne metody porozumiewania się z niesłyszącymi.
Mowa dźwiękowa, język migowy, język migany, pismo i inne środki
porozumiewania się w praktyce zawodowej pracownika służby zdrowia.
Kształcenie osób niesłyszących w Polsce, szkolnictwo specjalne i kształcenie
integracyjne, kształcenie na poziomie ponadpodstawowym, kierunki
kształcenia.
Niesłyszący jako pracownik niepełnosprawny – możliwości zatrudniania.
Ochrona zdrowia niesłyszących. Niesłyszący, jako pacjent.
Środki techniczne stosowane w leczeniu, rehabilitacji, kształceniu
i zatrudnianiu osób z uszkodzeniami słuchu. Zaopatrzenie i zasady
finansowania środków technicznych.
Rehabilitacja społeczna – działalność organizacji pozarządowych,
uczestnictwo w kulturze, sport niesłyszących, duszpasterstwo niesłyszących.
Działalność Polskiego Związku Głuchych oraz współpraca jego organów
ze służbami społecznymi samorządów lokalnych i innych instytucji w zakresie
rozwiązywania problemów osób niesłyszących.

Planowane zadania (ćwiczenia)
Określenie sposobów komunikowania się osób niesłyszących.
Na podstawie sporządzonych notatek dokonaj klasyfikacji metod i środków komunikacji pomiędzy osobami niesłyszącymi oraz osób
niesłyszących z osobami słyszącymi. Dokonaj samooceny w oparciu o porównanie odpowiedzi z kluczem nauczycielskim.
Wybór sposobu komunikowania się osoby słyszącej z osobą niesłyszącą.
Zadaniem ucznia jest dokonanie wyboru środków i metod komunikacji w zależności od poziomu kompetencji językowych i możliwości
technicznych, aby nawiązać konwersację z osobą niesłyszącą o określonym stanie sprawności.
W oparciu o załączony kwestionariusz wywiadu opisujący osobę niesłyszącą wykonaj analizę przypadku i zaproponuj formę prowadzenia
rozmowy z tą osobą. Dokonaj samooceny w Karcie samooceny ucznia.
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Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia prowadzone w klasie wyposażonej w sprzęt audiowizualny. Po zapoznaniu się z treściami nauczania oraz obejrzeniu filmu
prezentującego możliwości w zakresie komunikowania się osób niesłyszących, uczeń dokonuje realizacji zadań ćwiczeniowych.
Aby zapewnić odpowiedni poziom kształcenia w zakresie języka migowego zajęcia mogą być prowadzone przez osoby, które ukończyły
szkolenie w zakresie metodyki nauczania języka migowego i posiadają ważny certyfikat CEJM przy ZG PZG. Jest to związane ze specyfiką
języka migowego, który różny jest od innych języków poprzez kinestetyczny charakter.
Środki dydaktyczne
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, karty samooceny ucznia, karty pracy ucznia.
Filmy i prezentacje multimedialne o tematyce z zakresu języka migowego i niepełnosprawności słuchowej.
Świdziński M., Gałkowski T. [red.] Studia nad kompetencją językową i komunikacją niesłyszących. UW, PKA, Warszawa 2003
Szczepankowski B.: Niesłyszący – głusi – głuchoniemi: wyrównywanie szans. WSiP Warszawa, 1999
B. Szczepankowski, D. Koncewicz: Język migowy w terapii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, Łódź 2008
Otwarte drzwi – podręcznik multimedialny do nauki języka migowego, PZG O/Łódź 2003
Zalecane metody dydaktyczne
wykład konwersatoryjny
opis
wyjaśnienie
Formy organizacyjne
Zajęcia z zakresu języka migowego powinny mieć formę grupową. Grupa nie powinna przekraczać 16 osób między innymi dlatego, że układ
sali do prowadzenia zajęć z tego przedmiotu ma formę audytorium siedzącego na wycinku koła (półkole), tak aby nauczyciel był dobrze
widoczny przez wszystkich uczniów i miał łatwy dostęp do każdego ucznia
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru z zakresu teorii języka migowego i
niepełnosprawności słuchowe.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
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Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

PKZ(Z.c)(21)5 Odczytać znaki polskiego
alfabetu palcowego oraz liczebników
głównych i porządkowych
PKZ(Z.c)(21)6 Posługiwać się czynnie
polskim alfabetem palcowym oraz
liczebnikami głównymi i porządkowymi

Kategoria
taksonomiczna

Uszczegółowione efekty kształcenia

Poziom wymagań
programowych (P lub
PP)

4.2. Daktylografia

P

B

PP

D

Materiał kształcenia

Prawidła przekazywania alfabetu palcowego. Ćwiczenia usprawniające palce
i nadgarstki. Znaki liter A, L, I, B, R, W, E, Y.
Znaki liter C, P, O, S, T, M, N, U.
Znaki liter K, G, F, Z, D, H, J, Ł.
Znaki liter i digrafów Ą, Ę, Ć, Ó, Ś, Ń, Ź, Ż, CH, CZ, SZ, RZ, X.
Prawidła przekazywania liczebników głównych i ich znaki od 1 do 999. Znaki
liczebników głównych tysiąc, milion i zero. Znaki liczebników porządkowych.
Znak %.

Planowane zadania (ćwiczenia)
Odczytywanie i przekazywanie komunikatów w zakresie daktylografii.
Zadaniem ucznia jest odczytywanie i przekazywanie komunikatów w oparciu o polski alfabet palcowy i znaki liczb.
Opis pracy: Uczniowie zajmują miejsca w zespołach 3 – 4 osobowych, tak aby siedzieli naprzeciw siebie. Jeden z uczniów przekazuje bez
artykulacji alfabetem palcowym wyrazy lub liczby zapisane na karcie ćwiczeń, a pozostali członkowie zespołu starają się odczytać
nadawany komunikat. Po odczytaniu wszyscy w zespole powtarzają przekaz migowy jednocześnie artykułując. Uczniowie dokonują
samooceny w Karcie samooceny ucznia w oparciu o ilość prawidłowych odczytów i bezbłędnych przekazów.
Autoprezentacja/dane personalne
Zadanie ucznia polega na płynnym przekazaniu swoich danych personalnych, adresu i nr telefonu kontaktowego.
Opis pracy: Uczniowie zapisują na kartce papieru swoje dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, kod
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pocztowy i nr telefonu komórkowego, a następnie w parach ćwiczą przekazywanie tych informacji między sobą danych własnych i
współćwiczącego. Następnie prezentują je na forum grupy bez korzystania z karty ćwiczenia. Ocena wykonania ćwiczenia opiera się o
liczbę popełnionych błędów.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia prowadzone w klasie wyposażonej w sprzęt audiowizualny. Wprowadzanie nowych znaków łączy się z wysłuchaniem instrukcji ze
strony nauczyciela, obserwacją wykonania znaku, odtworzeniem znaku, korektą ewentualnych błędów oraz przećwiczeniem odczytu i
przekazu znaku w wyrazach wyświetlanych na ekranie. Za każdym razem blok nowych znaków jest ćwiczony przez miganie każdego ucznia
przed grupą. Ćwiczenia konwersatoryjne prowadzone w zespołach 3 – 4 osobowych dają możliwość większej liczby ćwiczeń na
odczytywanie.
Aby zapewnić odpowiedni poziom kształcenia w zakresie języka migowego zajęcia z tego przedmiotu mogą być prowadzone przez osoby,
które ukończyły szkolenie w zakresie metodyki nauczania języka migowego i posiadają ważny certyfikat CEJM przy ZG PZG. Jest to związane
ze specyfiką języka migowego, który różny jest od innych języków poprzez kinestetyczny charakter.
Środki dydaktyczne
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, karty samooceny ucznia, karty pracy ucznia.
Filmy i prezentacje multimedialne z zakresu daktylografii.
Hendzel J. K.: Słownik polskiego języka miganego. OFFER, Olsztyn 1995
Świdziński M., Gałkowski T. [red.] Studia nad kompetencją językową i komunikacją niesłyszących. UW, PKA, Warszawa 2003
Szczepankowski B.: Niesłyszący – głusi – głuchoniemi: wyrównywanie szans. WSiP Warszawa, 1999
B. Szczepankowski, D. Koncewicz: Język migowy w terapii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, Łódź 2008
Otwarte drzwi – podręcznik multimedialny do nauki języka migowego, PZG O/Łódź 2003
Zalecane metody dydaktyczne
instruktaż
pokaz
ćwiczenie
Formy organizacyjne
Zajęcia z zakresu języka migowego powinny mieć formę grupową. Grupa nie powinna przekraczać 16 osób, między innymi dlatego, że
układ sali do prowadzenia zajęć z tego przedmiotu ma formę audytorium siedzącego na wycinku koła (półkole), tak aby nauczyciel był
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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dobrze widoczny przez wszystkich uczniów i miał łatwy dostęp do każdego ucznia
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów proponuje się przeprowadzenie testu praktycznego w formie dyktanda migowego oraz
praktycznych zadań migowych.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
W przypadku uczniów, którzy mają problemy z koordynacją wzrokowo – ruchową, bądź z percepcją i odtwarzaniem znaków migowych,
należy prowadzić zajęcia w formie indywidualnej, tj. gdy są prowadzone ćwiczenia w 3 – 4 osobowych podgrupach nauczyciel prowadzi
zajęcia ćwiczeniowe z wybranym uczniem. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to powtarza je wielokrotnie z poszczególnymi uczniami, jednak
nie zaniedbując kontroli działań pozostałych uczniów.
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Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Kategoria
taksonomiczna

Uszczegółowione efekty kształcenia

Poziom wymagań
programowych (P lub
PP)

4.3. Ideografia

Materiał kształcenia

PKZ(Z.c)(21)7 Odczytać i zaprezentować
300 podstawowych znaków pojęciowych P
B
Celem zajęć dydaktycznych z ideografii jest poznanie przez uczniów 300
języka migowego
znaków pojęciowych języka migowego i posługiwanie się nimi w sposób
zgodny z zasadami systemu językowo – migowego.
PKZ(Z.c)(21)8 Przekazać 300
Treści kształcenia, czyli słownictwo są zgodne z kierunkiem kształcenia.
podstawowych znaków pojęciowych
Znaki wprowadzane są w 24 jednostkach zajęć dydaktycznych i utrwalane
języka migowego zgodnie z zasadami
PP
D
w 12 jednostkach ćwiczeniowych w formie konwersatorium migowego.
systemu językowo – migowego w formie
uproszczonej
Planowane zadania (ćwiczenia)
Odczytywanie i przekazywanie komunikatów w zakresie ideografii.
Zadaniem ucznia jest odczytywanie i przekazywanie komunikatów w oparciu o znaki pojęciowe języka migowego, polski alfabet palcowy i
znaki liczb przekazywane w uproszczonej formie systemu językowo – migowego.
Uczniowie zajmują miejsca w zespołach 3 – 4 osobowych, tak aby siedzieli naprzeciw siebie. Jeden z uczniów przekazuje bez artykulacji
zdania zapisane na karcie ćwiczeń, a pozostali członkowie zespołu starają się odczytać nadawany komunikat. Po odczytaniu wszyscy w
zespole powtarzają przekaz migowy jednocześnie artykułując. Uczniowie dokonują samooceny w Karcie samooceny ucznia w oparciu o
ilość prawidłowych odczytów i bezbłędnych przekazów.
Uczniowie otrzymują karty ćwiczeń z zawartością 10 zdań związanych z tematyką bieżących zajęć. Po samodzielnym opracowaniu
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materiału prezentują go przed grupą. Ocena wykonania ćwiczenia opiera się o liczbę bezbłędnie przekazanych zdań.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia prowadzone w klasie wyposażonej w sprzęt audiowizualny. Wprowadzanie nowych znaków łączy się z wysłuchaniem instrukcji ze
strony nauczyciela, obserwacją wykonania znaku, odtworzeniem znaku, korektą ewentualnych błędów oraz przećwiczeniem odczytu i
przekazu znaku w zdaniach wyświetlanych na ekranie. Za każdym razem blok nowych znaków jest ćwiczony poprzez miganie każdego
ucznia przed grupą. Ćwiczenia konwersatoryjne prowadzone w zespołach 3 – 4 osobowych dają możliwość większej liczby ćwiczeń na
odczytywanie.
Aby zapewnić odpowiedni poziom kształcenia w zakresie języka migowego zajęcia z tego przedmiotu mogą być prowadzone przez osoby,
które ukończyły szkolenia w zakresie metodyki nauczania języka migowego i posiadają ważny certyfikat CEJM przy ZG PZG. Jest to związane
ze specyfiką języka migowego, który różny jest od innych języków poprzez kinestetyczny charakter.
Środki dydaktyczne
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, karty samooceny ucznia, karty pracy ucznia.
Filmy i prezentacje multimedialne z zakresu ideografii.
Hendzel J. K.: Słownik polskiego języka miganego. OFFER, Olsztyn 1995
Świdziński M., Gałkowski T. [red.] Studia nad kompetencją językową i komunikacją niesłyszących. UW, PKA, Warszawa 2003
Szczepankowski B.: Niesłyszący – głusi – głuchoniemi: wyrównywanie szans. WSiP Warszawa, 1999
B. Szczepankowski, D. Koncewicz: Język migowy w terapii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, Łódź 2008
Otwarte drzwi – podręcznik multimedialny do nauki języka migowego, PZG O/Łódź 2003
Zalecane metody dydaktyczne
instruktaż
pokaz
ćwiczenie
Formy organizacyjne
Zajęcia z zakresu języka migowego powinny mieć formę grupową. Grupa nie powinna przekraczać 16 osób, między innymi dlatego, że
układ sali do prowadzenia zajęć z tego przedmiotu ma formę audytorium siedzącego na wycinku koła (półkole), tak aby nauczyciel był
dobrze widoczny przez wszystkich uczniów i miał łatwy dostęp do każdego ucznia.
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Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów proponuje się przeprowadzenie testu praktycznego w formie dyktanda migowego oraz
praktycznych zadań migowych.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
W przypadku uczniów, którzy mają problemy z koordynacją wzrokowo – ruchową, bądź z percepcją i odtwarzaniem znaków migowych,
należy prowadzić zajęcia w formie indywidualnej, tj. gdy są prowadzone ćwiczenia w 3 – 4 osobowych podgrupach nauczyciel prowadzi
zajęcia ćwiczeniowe z wybranym uczniem. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to powtarza je wielokrotnie z poszczególnymi uczniami, jednak
nie zaniedbując kontroli działań pozostałych uczniów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

46

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

47

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

4. 5.Język obcy w pomocy społecznej

Liczba godzin: 64
Wykaz działów programowych:

5.1. Porozumiewanie się opiekuna z osobą podopieczną
5.2. Porozumiewanie się ze współpracownikami

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

JOZ(1)2 Zastosować struktury gramatyczne pozwalające na opisanie
wykonywanych czynności
JOZ(1)3 Zastosować zasady ortografii w odniesieniu do czynności
składających się na działalność zawodową
JOZ(1)4 Rozróżnić zasady artykułowania głosek w wyrażeniach dotyczących
realizacji zadań zawodowych
JOZ(2)2 Zanalizować wypowiedzi osoby podopiecznej dotyczące jej
funkcjonowania somatycznego, psychicznego i społecznego
JOZ(4)1 Porozumiewać się z osobą podopieczną w zakresie świadczonych
przez niego usług z zachowaniem zasad kultury i etyki
JOZ(4)2 Sformułować polecenia do osoby podopiecznej dotyczące jej
zachowania podczas wykonywania przez opiekuna czynności opiekuńczohigienicznych
JOZ(4)3 Opisać przebieg wykonywanych czynności zawodowych

Kategoria
taksonomiczna

Porozumiewanie się opiekuna z osobą podopieczną
Poziom wymagań
programowych (P lub
PP)

5.1.

P

C

P

C

P

B

P

D

P

D

P

A

P

B

Materiał kształcenia

Słownictwo związane z wykonywaniem
zadań zawodowych.
Wyrażenia i konstrukcje gramatyczne
służące opisywaniu stanu zdrowia,
samopoczucia, potrzeb, trudności i
problemów osobistych i społecznych.
Konstrukcje gramatyczne służące
formułowaniu poleceń podczas
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wykonywania zadań zawodowych
Konstrukcje gramatyczne używane do
opisu wykonywanych czynności
opiekuńczo-wspierających

Planowane zadania (ćwiczenia)

1.Opracuj kwestionariusz i przeprowadź wywiad z osobą starszą.
Zadaniem ucznia będzie przygotowanie w formie pisemnej kwestionariusza wywiadu na temat samopoczucia osoby podopiecznej,
stanu jej zdrowia i ewentualnych skarg dotyczących zdrowia, doświadczanych potrzeb i stanu ich zaspokojenia, zgłaszanych przez osobę
podopieczną problemów osobistych i społecznych.
Po przygotowaniu kwestionariusza uczeń przeprowadzi wywiad z innym uczniem, który wcieli się w osobę podopieczną i będzie
udzielał odpowiedzi.
Wybrany lider podzieli grupę na pary prowadzące rozmowę w języku obcym (opiekun osoby starszej i podopieczny). W drodze
losowania rozdzieli poszczególne tematy rozmów. Wykonaną pracę należy porównać z otrzymanym wzorcem i dokonać samooceny
prawidłowości wykonania zadania.
2.W oparciu o uzyskane odpowiedzi przygotuj krótki opis planu pracy adekwatnego do podanych zaburzeń zdrowia, potrzeb i
problemów.
Opis powinien być przygotowany w odmianie języka potocznego i zaprezentowany przed innymi uczniami. Zadaniem pozostałych
uczniów będzie zinterpretowanie przedstawionego planu pracy.
Zadanie może być powtórzone przez kolejnych uczniów.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni wspomagania komputerowego działalności zawodowej.
Środki dydaktyczne

Wzorcowy kwestionariusz, plan pracy i słowniki tematyczne.
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Zalecane metody dydaktyczne

Dział programowy ,, Porozumiewanie się opiekuna z osobą podopieczną” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze
szczególnym uwzględnieniem metody komunikacyjnej, metody dramy, metody projektu, metody ćwiczeń i dyskusji dydaktycznej oraz
metody oglądowe (pokaz, demonstracja). Dominującą metodą powinna być metoda ćwiczeń.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w grupach do 15 osobowych.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się ocenę poprawności językowej przygotowanych kwestionariusza i projektu
planu pracy, sprawność rozumienia ze słuchu oraz sprawność posługiwania się językiem obcym podczas rozmowy.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

-dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
-dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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Kategoria taksonomiczna

Porozumiewanie się ze współpracownikami
Poziom wymagań
programowych (P lub PP)

5.2.

JOZ(1)1 Nazwać czynności związane z realizacją zadań zawodowych;

P

A

JOZ(1)2 Zastosować struktury gramatyczne pozwalające na opisanie
wykonywanych czynności

P

C

P

C

P

B

P

C

P

C

P

D

P

D

JOZ(5)1 Streścić teksty w języku obcym z czasopism zawodowych i
Internetu

P

C

JOZ(5)2 Zastosować słowniki tematyczne i zasoby internetowe do
tłumaczeń tekstów fachowych

P

C

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi ….

JOZ(1)3 Zastosować zasady ortografii w odniesieniu do czynności
składających się na działalność zawodową
JOZ(1)4 Rozróżnić zasady artykułowania głosek w wyrażeniach dotyczących
realizacji zadań zawodowych
JOZ(2)1 Wyjaśnić instrukcje do czynności zawodowych podane w języku
obcym
JOZ(2)3 Zastosować język obcy w komunikacji z zespołem
współpracowników
JOZ(3)1 Zanalizować polecenia pisemne zespołu

terapeutycznego dotyczące opieki nad podopiecznym
JOZ(3)2 Zanalizować teksty dotyczące regulaminu i
organizacji pracy

Materiał kształcenia

Słownictwo profesjonalne używane w
kontaktach ze współpracownikami oraz
literaturze specjalistycznej.
Słownictwo i konstrukcje gramatyczne
używane do formułowania instrukcji i
zaleceń dotyczących wykonywania zadań
zawodowych zawarte w dokumentacji
medycznej i socjalnej.
Słownictwo i konstrukcje gramatyczne
używane literaturze fachowej do opisu
wykonywanych czynności opiekuńczowspierających.
Posługiwanie się słownikami
specjalistycznymi i tematycznymi do
tłumaczeniu tekstów z literatury
zawodowej oraz zasobów Internetu.
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Planowane zadania (ćwiczenia)
I. Opracuj list motywacyjny w odpowiedzi na otrzymaną ofertę pracy.
Oferta pracy może być przygotowana przez nauczyciela, pobrana z Internetu lub prasy codziennej.
Odpowiedź powinna mieć formę listu motywacyjnego, w którym zaznaczone będą zawarte w ofercie oczekiwania, opisane posiadane
przez ucznia kwalifikacje zawodowe, umiejętności oraz stosowane w pracy zawodowej metody i techniki, a także uzasadnienie własnej
kandydatury na oferowane stanowisko.
W dalszej kolejności uczeń w formie dramy odegra rozmowę kwalifikacyjną z autorem oferty (którego może odegrać nauczyciel),
podczas tej rozmowy należy omówić elementy przygotowanego listu motywacyjnego.
II. Ćwiczenia gramatyczne – interpretowanie instrukcji wykonywania zadań zawodowych.
III. Ćwiczenia rozumienia tekstu ze słuchu.
IV. Ćwiczenia w tłumaczeniu na język obcy zaleceń i przeciwwskazań do przyjmowania leków, zawartych w ulotkach do leków, z
wykorzystaniem słowników specjalistycznych i źródeł dostępnych w Internecie.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni wspomagania komputerowego działalności zawodowej.
Środki dydaktyczne
W pracowni powinny być przygotowane instrukcje wykonywania zadań zawodowych, teksty opisujące zabiegi terapeutyczne,
dokumenty medyczne i dokumenty socjalne w języku obcym oraz słowniki tematyczne, dokumentacja medyczna i socjalna używana w
instytucjach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo-leczniczych.
Zalecane metody dydaktyczne
Dział programowy ,, Porozumiewanie się ze współpracownikami” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze
szczególnym uwzględnieniem metody komunikacyjnej, metody dramy, metody ćwiczeń i dyskusji dydaktycznej. Dominującą metodą
powinna być metoda ćwiczeń.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w
grupach do 15 osobowych.
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Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się ocenę poprawności interpretacji tekstu pisanego, tłumaczenia tekstu
wypowiadanego i interpretacji tekstu o tematyce opiekuńczej.
Planowane zadania (ćwiczenia)
I. Opracuj list motywacyjny w odpowiedzi na otrzymaną ofertę pracy.
Oferta pracy może być przygotowana przez nauczyciela, pobrana z Internetu lub prasy codziennej.
Odpowiedź powinna mieć formę listu motywacyjnego, w którym zaznaczone będą zawarte w ofercie oczekiwania, opisane posiadane
przez ucznia kwalifikacje zawodowe, umiejętności oraz stosowane w pracy zawodowej metody i techniki, a także uzasadnienie własnej
kandydatury na oferowane stanowisko.
W dalszej kolejności uczeń w formie dramy odegra rozmowę kwalifikacyjną z autorem oferty (którego może odegrać nauczyciel),
podczas tej rozmowy należy omówić elementy przygotowanego listu motywacyjnego.
II. Ćwiczenia gramatyczne – interpretowanie instrukcji wykonywania zadań zawodowych.
III. Ćwiczenia rozumienia tekstu ze słuchu.
IV. Ćwiczenia w tłumaczeniu na język obcy zaleceń i przeciwwskazań do przyjmowania leków, zawartych w ulotkach do leków, z
wykorzystaniem słowników specjalistycznych i źródeł dostępnych w Internecie.
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Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni wspomagania komputerowego działalności zawodowej.
Środki dydaktyczne
W pracowni powinny być przygotowane instrukcje wykonywania zadań zawodowych, teksty opisujące zabiegi terapeutyczne,
dokumenty medyczne i dokumenty socjalne w języku obcym oraz słowniki tematyczne, dokumentacja medyczna i socjalna używana w
instytucjach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo-leczniczych.
Zalecane metody dydaktyczne
Dział programowy ,, Porozumiewanie się ze współpracownikami” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze
szczególnym uwzględnieniem metody komunikacyjnej, metody dramy, metody ćwiczeń i dyskusji dydaktycznej. Dominującą metodą
powinna być metoda ćwiczeń.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w
grupach do 15 osobowych.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się ocenę poprawności interpretacji tekstu pisanego, tłumaczenia tekstu
wypowiadanego i interpretacji tekstu o tematyce opiekuńczej.
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Planowane zadania (ćwiczenia)
I. Opracuj list motywacyjny w odpowiedzi na otrzymaną ofertę pracy.
Oferta pracy może być przygotowana przez nauczyciela, pobrana z Internetu lub prasy codziennej.
Odpowiedź powinna mieć formę listu motywacyjnego, w którym zaznaczone będą zawarte w ofercie oczekiwania, opisane posiadane
przez ucznia kwalifikacje zawodowe, umiejętności oraz stosowane w pracy zawodowej metody i techniki, a także uzasadnienie własnej
kandydatury na oferowane stanowisko.
W dalszej kolejności uczeń w formie dramy odegra rozmowę kwalifikacyjną z autorem oferty (którego może odegrać nauczyciel),
podczas tej rozmowy należy omówić elementy przygotowanego listu motywacyjnego.
II. Ćwiczenia gramatyczne – interpretowanie instrukcji wykonywania zadań zawodowych.
III. Ćwiczenia rozumienia tekstu ze słuchu.
IV. Ćwiczenia w tłumaczeniu na język obcy zaleceń i przeciwwskazań do przyjmowania leków, zawartych w ulotkach do leków, z
wykorzystaniem słowników specjalistycznych i źródeł dostępnych w Internecie.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni wspomagania komputerowego działalności zawodowej.
Środki dydaktyczne
W pracowni powinny być przygotowane instrukcje wykonywania zadań zawodowych, teksty opisujące zabiegi terapeutyczne,
dokumenty medyczne i dokumenty socjalne w języku obcym oraz słowniki tematyczne, dokumentacja medyczna i socjalna używana w
instytucjach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo-leczniczych.
Zalecane metody dydaktyczne
Dział programowy ,, Porozumiewanie się ze współpracownikami” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze
szczególnym uwzględnieniem metody komunikacyjnej, metody dramy, metody ćwiczeń i dyskusji dydaktycznej. Dominującą metodą
powinna być metoda ćwiczeń.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w
grupach do 15 osobowych.
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Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się ocenę poprawności interpretacji tekstu pisanego, tłumaczenia tekstu
wypowiadanego i interpretacji tekstu o tematyce opiekuńczej.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

-dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
-dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

6.Opieka i pielęgnacja człowieka
Liczba godzin: 352
6.1.Bezpieczeństwo na stanowisku pracy
6.2.Pierwsza pomoc
6.3. Metody pracy opiekuńczo-pielęgnacyjnej

Kategoria
taksonomiczna

Bezpieczeństwo na stanowisku pracy
Poziom wymagań
programowych (P lub
PP)

6.1.

BHP(7)1 Przygotować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi
wymaganiami

P

C

BHP(7)2 Zastosować zasady ergonomii koncepcyjnej i korekcyjnej

P

C

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Materiał kształcenia

Elementy ergonomicznego rozkładu pomieszczenia pracy:
oświetlenie, wentylacja, meble, sprzęt.
Ergonomia koncepcyjna i korekcyjna
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BHP(8)1 Dobrać odzież ochronną do wykonywanych działań

P

C

BHP(8)2 Zastosować środki ochrony zbiorowej podczas
wykonywanie pracy

P

C

BHP(9)1 Zastosować zasady postępowania przeciwpożarowego
BHP(9)2 Opisać sygnały alarmowe

P
P

C
B

Odzież ochronna
Zasady postępowania przeciwpożarowego.
Procedury w sytuacji pożaru w DPS
Sygnały alarmowe. Ewakuacja.

Planowane zadania (ćwiczenia)
Opracuj instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dla poszczególnych stanowisk pracy w pracowni umiejętności opiekuńczo-higienicznych i
pracowni aktywizowania.
Uczniowie dzieleni są na dwie grupy. Każda grupa pod kierunkiem lidera określa stanowiska pracy, dzieli się na podgrupy, które opracowują
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy. Po prezentacji wyników prac należy w wyniku dyskusji opracować wzorcowe instrukcje.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia można prowadzić w pracowni umiejętności opiekuńczo-higienicznych i pracowni aktywizowania.
Środki dydaktyczne
Przykładowe instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku.
Zalecane metody dydaktyczne
Dział programowy „Bezpieczeństwo na stanowisku pracy” wymaga stosowania wyłącznie aktywizujących metod kształcenia.
Dominującymi metodami powinny być metoda ćwiczeń. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie
pracują samodzielnie.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy indywidualnej oraz w grupach.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

z zastosowaniem kryteriów: uczeń poprawnie merytorycznie
konstruuje treść instrukcji, poprawna jest kolejność zawartych w instrukcji poleceń, instrukcje są kompletne i wyczerpują wszystkie
zagrożenia oraz czynniki szkodliwe występujące na stanowiskach pracy..
Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez ocenę opracowanych instrukcji

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

-dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
-dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

BHP.(10).2.Przeprowadzić dialog z dyspozytorem wzywając pomoc
BHP.(10).3.Wykonać resuscytację krążeniowo- oddechową
BHP(10)4 Udzielić pierwszej pomocy stosownie do urazu
Z.6.2 (4)1

Przeprowadzić sztuczne oddychanie i uciski klatki piersiowej

Z.6.2(4)2 Wykonać resuscytację osoby podopiecznej przy użyciu AED

Kategoria
taksonomiczna

Uszczegółowione efekty kształcenia

Poziom wymagań
programowych (P lub
PP)

6.2. Pierwsza pomoc

P
P
P

C
C
C

P

C

P

C

Materiał kształcenia

Anatomia i fizjologia układu oddechowego i krążenia

Sposoby udzielania pierwszej pomocy
stosownie do urazu.
Obsługa AED
Resuscytacja

Planowane zadania (ćwiczenia)
Wykonaj działania ratownicze osoby z utratą krążenia i oddychania, zgodnie z opisem:
I etap
Dobierzcie się parami i przygotujcie opis działań, w którym określone zostaną w kolejności etapy postępowania podczas udzielania pierwszej
pomocy przedmedyczej.
II etap:
Po przygotowaniu planu sprawdźcie jego zapisy z algorytmem działań i opracujcie szczegółowy plan działania od czasu rozpoznania konieczności
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej do przyjazdu karetki pogotowia.
III etap:
Wykonajcie zaplanowane działanie przy użyciu fantomu do ćwiczeń ratowniczych.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne należy prowadzić w pracowni umiejętności opiekuńczo-higienicznych, wyposażonej w telewizor, odtwarzacz DVD, odtwarzacz
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video, fantomy osoby dorosłej i dziecka do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, aparat do pomiaru ciśnienia , środki ochrony indywidualnej.
Środki dydaktyczne
Filmy i prezentacje multimedialne dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Zestawy ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów.
Zalecane metody dydaktyczne
W dziale szczególnie zaleca się stosować metodę projektu i metodę ćwiczeń, które sprzyjają rozwijaniu kompetencji personalnych i społecznych,
samodzielnemu rozwiązywaniu problemów oraz rozpoznaniu wybranej tematyki w pogłębiony sposób.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy w grupach do 10 osobowych i pracy indywidualnej.

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się ocenę projektu działań ratowniczych i sprawdzianu praktycznego
symulowanego z zastosowaniem kryteriów: uczeń dokona oceny funkcji życiowych i wykona zgodnie z zasadami i techniką resuscytację
krążeniowo-oddechową.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

-dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
-dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

60

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi ….

OMZ(5)1 Proponować zmiany w organizacji pracy
mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy

Kategoria
taksonomiczn
a

Poziom
wymagań
programowyc
h (P lub PP)

6.3. Metody pracy opiekuńczo-pielęgnacyjnej
6.3.Metody pracy opiekuńczo-pielęgnacyjnej

P

D

OMZ(5)2 Proponować rozwiązania techniczne mające
P
na celu poprawę wydajności i jakości pracy

D

Z.6.1(1)1Zanalizować zalecenia personelu
medycznego dotyczące działań opiekuńczych

D

P

Materiał kształcenia

Techniki i metody pracy z osobą podopieczną.
Zasady pracy z osobą podopieczną.
Rodzaje urządzeń technicznych ułatwiających czynności
higieniczno – pielęgnacyjne.
Zasady obowiązujące podczas wykonywania czynności
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Z.6.1(1)2Zanalizować informacje zawarte w
dokumentacji pracownika socjalnego dotyczące
sytuacji społecznej osoby podopiecznej
Z.6.2 (1)1 Wykonać zabiegi higieniczne zgodnie z
procedurą.
Z.6.2 (1)2 Określić zadania opiekuna w
standardowym przyjęciu nowego podopiecznego DPS
Z.6.2(5)1 Zmierzyć tętno i ocenić wynik pomiaru
Z.6.2(5)2 Zmierzyć temperaturę ciała i ocenić wynik
pomiaru
Z.6.2(5)3 Zmierzyć częstość oddechów i ocenić wynik
pomiaru.
Z.6.2(5)4 Zmierzyć ciśnienie, zanotować i ocenić
wynik pomiaru.
Z.6.2(7)1 Wykonać toaletę u osoby leżącej.
Z.6.2(7)2 Wykonać kąpiel u osoby leżącej.
Z.6.2(7)3 Wykonać mycie głowy u osoby leżącej
Z.6.2(7)4 Wykonać toaletę pośmiertną.
Z.6.2(7)5 Karmić osobę leżącą.
Z 6.2 (10) 1 Ocenić stan podopiecznego pod kątem
możliwości przyjmowania leków doustnych
Z 6.2 (10)2 Podać podopiecznemu leki i sprawdzić ich
przyjęcie
Z.6.2 (11)1 Scharakteryzować przyczyny powstawania
i fazy rozwoju odleżyn
Z.6.2(11)2 Przygotować i zastosować udogodnienia

P

D

P

C

P

B

P

C

P

C

P

C

P

C

P
P
P
P
P

C
C
C
C
C

P

D

P

C

P

C

P

C

pielęgnacyjnych i higienicznych.
Sposoby wykonywania czynności pielęgnacyjnych i
higienicznych.
Przeciwdziałanie możliwości szerzenia się zakażeń.
Pomiar parametrów życiowych człowieka i ocena wyniku
pomiaru.
Postacie leków do podawania doustnego.
Zasady podawania antybiotyków i leków obniżających
poziom glikemii.
Podawanie leków psychotropowych.
Płyny do popijania leków doustnych.
Pojęcie, objawy, czynniki predysponujące, miejsce
powstawania, mechanizm powstawania i profilaktyka
odparzeń i odleżyn.
Skala rozwoju odleżyn według Norton.
Zestaw do założenia okładu i kompresu
Zakładanie okładu i kompresu.
Zmiana pozycji - zegar ułożeniowy.
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Z.6.2(11)3 Wykonać zmianę pozycji ułożeniowej
P
C
podopiecznego leżącego.
Z.6.2 (12)1 Przygotować zestaw do założenia okładu i
P
C
kompresu
Z.6.2 (12)2 Założyć okład i kompres na czas zgodny z
P
C
zasadą ich działania
Planowane zadania (ćwiczenia)
Opracuj plan działań opiekuńczych, których celem jest zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń u leżącej osoby podopiecznej.
Zadaniem grupy jest wybór lidera, który przydzieli rodzaj czynności konkretnym osobom. Nauczyciel dostarcza opis przypadku.
Lider przydziela zadania poszczególnym osobom z grupy. Każdy ma zaplanować i opisać przydzielone przez lidera zadanie. Po zakończonej pracy
następuje prezentacja na forum grupy i sprawdzenie poprawności wykonanego zadania.
Uczniowie wykonują wyznaczone przez lidera i zaplanowane działania. Samoocena wykonanych działań. Dyskusja dydaktyczna.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia dydaktyczne należy prowadzić w pracowni umiejętności opiekuńczo-higienicznych, wyposażonej w: sprzęt audiowizualny, taki jak: telewizor,
odtwarzacz DVD, odtwarzacz video, rzutnik pisma; łóżka szpitalne z pełnym wyposażeniem, fantomy do nauki czynności higienicznych, szafki i stoliki
przyłóżkowe, wózek inwalidzki, parawan, sprzęt, urządzenia i przybory do wykonywania zabiegów higienicznych i czynności opiekuńczych u osoby
leżącej i całkowicie unieruchomionej, udogodnienia dla chorych, takie jak poręcze i ławeczki; sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny, środki
pomocnicze, fantomy osoby dorosłej i dziecka do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, aparat do pomiaru ciśnienia, termometry, środki ochrony
indywidualnej.
Środki dydaktyczne
Opis przypadku osoby leżącej zagrożonej wystąpieniem odleżyn i odparzeń.
Zalecane metody dydaktyczne
Dział programowy „Metody pracy opiekuńczo-pielęgnacyjnej” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym
uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego, metody przypadków, dyskusji dydaktycznej.
Dominującymi metodami powinny być metoda ćwiczeń, metoda tekstu przewodniego. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do
wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie.
Formy organizacyjne
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w grupach do 10
osobowych.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się ocenę planu działań opiekuńczych oraz wykonania zgodnie z techniką i zasadami
zabiegi: pomiary parametrów życiowych, zabiegi higieniczne, przygotowanie i zastosowanie udogodnień oraz zabiegi przeciwzapalne.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
-dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
-dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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5. 7.Aktywizacja osoby podopiecznej

Liczba godzin: 144
7.1 Integracja społeczna
7.2 Wspieranie samodzielności osoby podopiecznej

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi ….

Z.6.3(1)1 Zidentyfikować w najbliższym środowisku
osoby ważne dla osoby podopiecznej
Z.6.3(1)2 Nawiązać kontakt i rozwijać relacje z
osobami z najbliższego środowiska ważnymi dla
osoby podopiecznej
Z.6.3(1)3 Współdziałać z osobami z najbliższego
środowiska na rzecz osoby podopiecznej
Z.6.3 (2)1 Rozpoznać problemy osobiste i społeczne
osoby podopiecznej
Z.6.3 (2)2 Udzielić wsparcia emocjonalnego osobie
podopiecznej doświadczającej problemów
społecznych i osobistych

Kategoria
taksonomiczna

Poziom wymagań
programowych (P
lub PP)

7.1. Integracja społeczna

P

A

P

C

P

C

P

D

PP

C

Materiał kształcenia

Rola osób ważnych, instytucji i organizacji w
sieci wsparcia.
Nawiązywanie, utrzymanie i rozwijanie relacji
między osobami, instytucjami i
organizacjami.
Metoda organizowania środowiska: cele
społeczne i operacyjne, schemat
postępowania, możliwości aktywizacji oraz
integracji osób ze środowiskiem.
Metodologia procesu rozwiązywania
problemu.
Współpraca opiekuna z psychologiem i
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Z.6.3 (2)3 Pomagać osobie podopiecznej w
rozwiązywaniu jej problemów społecznych i
osobistych
Z.6.3(3)1 Rozpoznać potrzeby, zainteresowania i
możliwości osoby podopiecznej w zakresie form
spędzania czasu wolnego
Z.6.3(3)2 Dostosować formy, techniki i metody
terapii zajęciowej do potrzeb, oczekiwań i możliwości
osoby podopiecznej
Z.6.3(3)3 Zastosować różnorodne formy spędzania
czasu wolnego przez osobę podopieczną..
Z.6.3 (4)1 Zmobilizować osobę podopieczną do
aktywności socjoterapeutycznej
Z.6.3 (4)2 Prowadzić zajęcia z osoba podopieczną
przy użyciu metod ergoterapii
Z.6.3 (4)3. Prowadzić zajęcia z osoba podopieczną
przy użyciu metod arteterapii
Z.6.3(5)1 Rozpoznać ważne dla osoby podopiecznej
osoby z najbliższego środowiska
Z.6.3(5)2 Nawiązać kontakt i rozwijać relację z
osobami z najbliższego środowiska ważnymi dla
osoby podopiecznej
Z.6.3(5)3 Współdziałać z osobami z najbliższego
środowiska na rzecz osoby podopiecznej

P

C

P

A

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

A

P

C

P

C

pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu
problemów osobistych osoby podopiecznej.
Formy i sposoby spędzania czasu wolnego
Rozpoznanie potrzeb, zainteresowań i
możliwości osoby podopiecznej w zakresie
form spędzania czasu wolnego.
Formy terapii zajęciowej (terapia grupowa i
indywidualna)
Rodzaje terapii zajęciowej (ergoterapia,
socjoterapia, arteterapia)
Metody ergoterapii, socjoterapii i arteterapii.
Problemy współżycia społecznego
mieszkańców DPS.
Zadania Rady mieszkańców DPS w
rozwiązywaniu problemów społecznych.
Regulamin mieszkańców DPS.
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Planowane zadania (ćwiczenia)
Zadaniem uczniów będzie wykonanie projektu „Pomagam przez aktywizację”.
Przygotuj projekt „Pomagam przez aktywizację”, zgodnie z opisem:
I etap - dobierz 2 osoby, z którymi będziesz wykonywał/a projekt i przygotuj opis (konspekt) projektu, w którym określone zostaną
szczegółowe cele projektu, konieczne do podjęcia działania, lub pytania, na które należy poszukiwać odpowiedzi, czas wykonania
projektu, ustalone z nauczycielem terminy konsultacji oraz kryteria, zakres i terminy oceny.
II etap - opracuj szczegółowy plan działania zawierający następujące informacje: zadanie do wykonania, osoba odpowiedzialna za
wykonanie zadania, termin wykonania zadania oraz ewentualne koszty.
III etap - podejmij systematyczne działania projektowe:
zbieranie i gromadzenie informacji potrzebnych do rozstrzygnięcia postawionych w projekcie problemów,
selekcja i analiza zgromadzonych informacji,
wnioskowanie ukierunkowane na wybór optymalnego rozwiązania.
Zaprezentuj na forum klasy założenia i ewaluację projektu.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne proponuje się prowadzić w pracowni wspomagania komputerowego działalności zawodowej oraz pracowni
umiejętności opiekuńczo-higienicznych.
Środki dydaktyczne
Literatura przedmiotu , materiały i sprzęt potrzebny do różnego rodzaju aktywizacji, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące
aktywności osób starszych, chorych, niepełnosprawnych.
Zestawy ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów.
Zalecane metody dydaktyczne
W dziale szczególnie zaleca się stosować metodę projektu, która sprzyja rozwijaniu kompetencji personalnych i społecznych,
samodzielnemu rozwiązywaniu problemów oraz rozpoznaniu wybranej tematyki w pogłębiony sposób.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy w grupach nie większych niż 15 osób.
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Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez ocenę wykonanego projektu zawierającego wszystkie elementy zadania.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
-dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

-dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

7.2.Wspieranie samodzielności osoby podopiecznej

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi ….

Z.6.2 (13)1 Pomagać podopiecznemu korzystać ze
sprzętu ortopedycznego zgodnie z instrukcją obsługi
Z.6.2 (13) 2. Dobierać rodzaj udogodnień
technicznych do potrzeb podopiecznego
Z.6.2 (14)1 Scharakteryzować model opieki Dorothy
Orem

Kategoria
taksonomiczna

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)

7.2. Wspieranie samodzielności osoby podopiecznej

P

C

P

C

P

C

Materiał kształcenia

Sprzęt ortopedyczny – rodzaje i zasady korzystania
Pomoce techniczne.
Proces starzenia się.
Trening pamięci, myślenia i rozpoznawania dla osoby w
podeszłym wieku.
Zajęcia terapeutyczne podtrzymujące i rozwijające
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Z.6.2(14)2 Kształtować u osoby podopiecznej
sprawność psychofizyczną osób w podeszłym wieku.
umiejętności samoopieki, samopielęgnacji i
P
C
Model opieki według teorii Dorothy Orem.
prowadzenia zdrowego stylu życia.
Styl życia sprzyjający zdrowiu. Promocja zdrowia.
Treningi umiejętności w zakresie samoopieki i samo
Z.6.2 (15)1 Pomagać w planowaniu wydatków.
P
C
pielęgnacji dla osób z ograniczoną sprawnością
Z.6.2 (15)2 Pomagać w praniu bielizny osobistej i
P
C
psychofizyczną.
odzieży osoby podopiecznej.
Z.6.2 (15)3 Pomagać osobie podopiecznej w
P
C
przygotowaniu potraw.
Z.6.3 (6)1 Zastosować sprzęt rehabilitacyjny i pomoce
P
C
techniczne zgodnie z instrukcją obsługi
Z.6.3 (6)2 Instruować osobę podopieczną podczas
korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego w sytuacjach
P
C
nietypowych – pokonywanie barier
architektonicznych.
Z.6.3 (7)1 Przeprowadzić trening pamięci, myślenia i
PP
C
rozpoznawania z osobą w podeszłym wieku.
Z.6.3 (7)2 Organizować zajęcia aktywizujące ruchowo
P
C
osobę podopieczną.
Planowane zadania (ćwiczenia)
1.Ustal wraz z podopiecznym listę wydatków i wyliczenie poniesionych kosztów, zgodnie z opisem:
- na podstawie karty pracy oraz materiałów dostarczonych przez nauczyciela należy odpowiedzieć na pytanie: jakie artykuły powinien kupić
podopieczny, z czego mógłby zrezygnować, jak go nakłonić do podjęcia właściwej decyzji.
Zadaniem uczniów będzie opracowanie ostatecznej listy zakupów. Zadanie należy wykonywać w grupach.
Podsumowaniem ćwiczenia powinna być dyskusja panelowa.
2.Naucz podopiecznego poruszać się na wózku inwalidzkim zgodnie z otrzymaną instrukcją do sprzętu i do wykonania zadania.
Ćwiczenie należy wykonywać w grupach, każdy z uczestników grupy powinien przemiennie pełnić rolę opiekuna i niepełnosprawnego. Zadaniem
podopiecznego jest dokonanie oceny prowadzonego przyuczenia na podstawie otrzymanej karty obserwacji. Jednocześnie przyjęcie roli
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podopiecznego niepełnosprawnego pozwala na lepsze zrozumienie problemów osoby niepełnosprawnej.
Na podstawie otrzymanej instrukcji naucz podopiecznego pokonać próg w pomieszczeniu mieszkalnym oraz zjechać na wózku z dwóch schodów.
Dokonaj samooceny swojej pracy na KARCIE SAMOOCENY.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia mogą być prowadzone w pracowni dwupoziomowej z przeszkodami w komunikacji oraz w pracowni w pracowni umiejętności opiekuńczohigienicznych.
Środki dydaktyczne
Opis przypadku podopiecznego domu pomocy społecznej z informacjami na temat wysokości kwoty, którą posiada do dyspozycji w miesiącu i
planem zakupów.
Wózki inwalidzkie wraz z instrukcjami obsługi.
Zalecane metody dydaktyczne
Proponuje się stosowanie metod aktywizujących – ćwiczeń i projektów.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15 osobowych.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzenie efektów kształcenia należy dokonać z wykorzystaniem testu typu próba pracy według kryteriów uwzględnionych w karcie samooceny.
Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej może być uzyskanie 50% punktów na karcie obserwacji podczas nauki poruszania się na wózku
inwalidzkim.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
-dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
-dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia
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6. 8.Trening umiejętności społecznych

OMZ(6)1 Słuchać argumentów i wyjaśnień
współpracowników
OMZ(6)2 Argumentowaćp swoje decyzje w rozmowach
ze współpracownikami
PKZ(Z.c)(6)1 Zastosować zasady skutecznej komunikacji
interpersonalnej
PKZ(Z.c)(6)2 Zastosować formy i środki komunikacji zapobiegające
zakłóceniom w przebiegu tego procesu
Z.6.2 (8)2 Udzielić wsparcia emocjonalnego osobie podopiecznej w
terminalnej fazie choroby

Kategoria taksonomiczna

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań
programowych (P lub PP)

Wykaz działów programowych:
8.1. Komunikacja interpersonalna
8.2. Profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego
8.3. Praca zespołowa
8.1. Komunikacja interpersonalna

P

B

P

D

P

C

P

C

P

C

Materiał kształcenia

Proces komunikacji interpersonalnej.
Zakłócenia w procesie komunikacji.
Umiejętności związane z komunikacja werbalną.
Formy komunikacji niewerbalnej.
Komunikacja interpersonalna w różnych sytuacjach
społecznych.
Komunikacja interpersonalna z osobą w stanie kryzysu
psychologicznego.
Metodyka interwencji kryzysowej. Techniki udzielania
wsparcia emocjonalnego w sytuacji kryzysu
psychologicznego.
Zasady terapii podtrzymującej. Zastosowanie
specyficznych form komunikacji interpersonalnej.

Planowane zadania (ćwiczenia)

Przeprowadź rozmowę (w formie symulowanej) z osobą będącą w sytuacji kryzysu psychologicznego, zachowując zasady interwencji
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kryzysowej, terapii podtrzymującej i stosując różne formy komunikacji pozawerbalnej (takie jak dystans, postawa, dostrojenie itp.)
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Proponuje się prowadzenie zajęć w pracowni aktywizowania, wyposażonej w telewizor, odtwarzacz DVD, odtwarzacz CD.
Środki dydaktyczne

Filmy edukacyjne, literatura przedmiotu, plansze oraz fragmenty materiałów filmowych do analizy komunikacji niewerbalnej.Zalecane
metody dydaktyczne
Zalecana jest metoda warsztatowa.

Zajęcia mają charakter treningu, dlatego powinny być zblokowane w kilkugodzinne warsztaty, realizowane
w czasowej sekwencji (przerwy między kolejnymi warsztatami nie mogą być dłuższe niż tydzień, optymalne jest realizowanie w seriach
2-3 dniowych). Metoda warsztatowa pozwala na różnorodność technik (dostosowanie do treści zajęć i indywidualnych uwarunkowań
ucznia), aktywizujący charakter zajęć i możliwość wielokrotnego powtarzania ćwiczeń w różnych układach i sekwencjach, tak aby
wytworzyć i utrwalić oczekiwane wzorce zachowań.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem indywidualnych i grupowych form organizacyjnych. Grupy nie powinny liczyć więcej niż 12 osób.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu praktycznego z zastosowaniem kryteriów
zawartych w opisie ćwiczenia oraz testu wielokrotnego wyboru. Warunkiem zaliczenia testu jest udzielenie 50% prawidłowych
odpowiedzi
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

Tekst w załączonym programie - po uwagach koordynatora

8.2. Profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego
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Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi ….

KPS(4)1 Podejmować nowe wyzwania
KPS(4)2 Wykazać się otwartością na zmiany w zakresie
stosowanych metod i technik pracy
KPS(5)1 Przewidywać sytuacje wywołujące stres
KPS(5)2 Zastosować sposoby radzenia sobie ze stresem
KPS(5)3 Określić skutki stresu
PKZ(Z.c)(7)1 Wyjaśnić mechanizm powstawania reakcji
stresu oraz zidentyfikować czynniki będące przyczyną
stresu
PKZ(Z.c)(7)2 Rozróżnić metody terapii oraz stosować
techniki autoterapii stresu uwzględniające
uwarunkowania indywidualne i sytuacyjne
PKZ(Z.c)(7)3 Wyjaśnić zjawisko wypalenia zawodowego
oraz opisać symptomy zespołu
PKZ(Z.c)(7)4 Opracować plan działań zapobiegających
powstaniu zespołu wypalenia zawodowego
Z.6.1 (10)1 Dobrać metody i techniki zapobiegające

Kategoria
taksonomiczna

Poziom wymagań
programowych (P lub
PP)

8.2. Profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego

P

C

P

C

P
P
P

C
C
B

P

B

P

B

P

B

P

C

P

C

Materiał kształcenia

Stres: koncepcje stresu, źródła stresu, skutki
długotrwałego stresu, uwarunkowania odporności
na stres.
Metody i techniki terapii i autoterapii stresu.
Wypalenie zawodowe: definicja, objawy, przyczyny,
grupy ryzyka.
Uwarunkowania wypalenia zawodowego personalne
(cechy osobowości, postawa wobec pracy
zawodowej) oraz związane z sytuacją pracy
(organizacja pracy, zespół pracowniczy, postawa
przełożonego).
Organizacja pracy przeciwdziałająca wypaleniu
zawodowemu.
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skutkom stresu w zależności od wieku i stanu zdrowia
osoby podopiecznej
Z.6.1 (10)2 Przeprowadzić ćwiczenia służące łagodzeniu
reakcji stresu u osoby podopiecznej uwzględniając jej
P
C
wiek i stan zdrowia
Planowane zadania (ćwiczenia)
1.Opracuj scenariusz i przeprowadź wzorcowe zajęcia dotyczące autoterapii stresu skierowane do osoby będącej mieszkańcem domu pomocy
społecznej, uwzględniające jej wiek i stan zdrowia.
2.Przygotuj projekt zmian organizacyjnych w zespole terapeutycznym domu pomocy społecznej uwzględniającego profilaktykę stresu i zespołu
wypalenia zawodowego.
3.Opracuj scenariusz i przeprowadzić wzorcowe zajęcia dotyczące terapii i autoterapii stresu skierowane do osób profesjonalnie zajmujących się
świadczeniem usług opiekuńczo-wspierających
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia powinny odbywać się w pomieszczeniu o powierzchni pozwalającej na swobodne poruszanie uczniów (np. sala gimnastyczna) i
wyposażonym w twarde materace (typu karimata).
Środki dydaktyczne
W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: literatura przedmiotu, urządzenia multimedialne. Filmy
instruktażowe prezentujące techniki terapii stresu. Muzyka relaksacyjna i stosowana w muzykoterapii regulatywnej. Zestawy ćwiczeń, pakiety
edukacyjne dla uczniów.
Zalecane metody dydaktyczne
Zalecana jest metoda warsztatowa. Zajęcia mają charakter treningu, dlatego powinny być zblokowane w kilkugodzinne warsztaty, realizowane w
czasowej sekwencji (przerwy między kolejnymi warsztatami nie mogą być dłuższe niż tydzień, optymalne jest realizowanie w seriach 2-3 dniowych).
Metoda warsztatowa pozwala na różnorodność technik (dostosowanie do treści zajęć i indywidualnych uwarunkowań ucznia), aktywizujący
charakter zajęć i możliwość wielokrotnego powtarzania ćwiczeń w różnych układach i sekwencjach, tak aby wytworzyć i utrwalić oczekiwane
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

75

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

wzorce zachowań.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w grupach nie większych niż 12 osób.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez oceny wykonanych projektów i sprawdzianów praktycznych symulowanych.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
- dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia.
- dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

8.3. Praca zespołowa

Kategoria
taksonomiczna

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi ….

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)

8.3. Praca zespołowa

Materiał kształcenia
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OMZ(1)1 Dokonać analizy przydzielonych zadań
OMZ(1)2 Zaplanować pracę zespołu
OMZ(2)1 Rozpoznać kompetencje i umiejętności osób w
zespole
OMZ(2)2 Rozdzielać zadania według umiejętności i
kompetencji członków zespołu
OMZ(3)1 Mobilizować współpracowników do
wykonywania zadań
OMZ(3)2 Wydać dyspozycje osobom realizującym
poszczególne zadania
OMZ(4)1 Monitorować jakość wykonywanych zadań
OMZ(4)2 Ocenić jakość wykonanych zadań według
przyjętych kryteriów
KPS(9)1 Zastosować techniki negocjacyjne
KPS(9)2 Zachowywać się asertywnie
KPS(9)3 Proponować konstruktywne rozwiązania
KPS(10)1 Doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne
KPS(10)2 Uwzględnić opinie i pomysły innych członków
zespołu
KPS(10)3 Zmodyfikować działania w oparciu o wspólnie
wypracowane stanowisko
KPS(10)4 Rozwiązać konflikty w zespole
PKZ(Z.c)(6)3 Zastosować zasady negocjacji oraz techniki
negocjacyjne uwzględniające aspekty różnych sytuacji
społecznych

P
P

D
C

P

B

P

B

P

C

P

B

P

C

P

D

P
P
P
P

C
C
B
B

P

C

P

C

P

D

P

C

Grupa jako zespół zadaniowy: istota pracy
zespołowej, elementy zespołu, cele budowania
zespołów zadaniowych.
Zasady budowania zespołów zadaniowych.
Metody budowania zespołów zadaniowych.
Rola i zadania lidera w zespole zadaniowym.
Metody zespołowego podejmowania decyzji i
rozwiązywania problemów (w tym konfliktów).
Postawy, strategie i techniki negocjacyjne.

Planowane zadania (ćwiczenia)
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Wykonaj zadanie wymagające współpracy w grupie (opracowanie planu, podział zadań i przydzielenia konkretnym osobom, wybrania lidera grupy).
Zadanie powinno mieć charakter konkretny i mierzalny (pozwalający na jednoznaczną ocenę poziomu wykonania oraz zgodność z założeniami
planu). Nie musi być wykonane w warunkach realnych i może nie mieć praktycznego zastosowania (np. wykonanie na czas, z przygotowaniem
projektu, z wykorzystaniem elementu rywalizacji między zespołami, konstrukcji o jak największej wysokości z 15 kartek papieru w formacie A4 o
gramaturze 80g).
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Proponuje się prowadzenie zajęć w pracowni aktywizowania.
Środki dydaktyczne
Zestawy ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów. Materiały (np. plastyczne, jak papier, pisaki, farby, taśma samoklejąca, nożyce itp.) dobrane w
zależności od treści planowanych zadań zespołowych.
Zalecane metody dydaktyczne
Zalecana jest metoda warsztatowa. Zajęcia mają charakter treningu, dlatego powinny być zblokowane w kilkugodzinne warsztaty, realizowane w
czasowej sekwencji (przerwy między kolejnymi warsztatami nie mogą być dłuższe niż tydzień, optymalne jest realizowanie w seriach 2-3 dniowych).
Metoda warsztatowa pozwala na różnorodność technik (dostosowanie do treści zajęć i indywidualnych uwarunkowań ucznia), aktywizujący
charakter zajęć i możliwość wielokrotnego powtarzania ćwiczeń w różnych układach i sekwencjach, tak aby wytworzyć i utrwalić oczekiwane
wzorce zachowań.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem indywidualnych i grupowych form organizacyjnych. Zajęcia należy prowadzić w grupach
liczących nie więcej niż 12 osób (najlepiej w liczbie pozwalającej na różnoliczne podziały na podzbiory).
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu praktycznego oraz testu wielokrotnego wyboru. Warunkiem
zaliczenia testu jest udzielenie 50% prawidłowych odpowiedzi
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
- dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia.
- dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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9. Praktyki zawodowe – w IV semestrze
Liczba godzin: 160

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi ….

KPS(1)1 Przestrzegać zasad kultury w kontaktach z osobą
podopieczną
KPS(1)2 Dbać o poszanowanie godności osobistej osoby
podopiecznej
KPS(2)1 Zrealizować konsekwentnie powierzone i
zaplanowane zadania zawodowe
KPS(2)2Rozwiązać twórczo pojawiające się problemy w
pracy z osobą podopieczną
KPS(3)1 Przewidzieć skutki podjętych działań dla zdrowia
i życia osoby niepełnosprawnej
KPS(3)2Przewidzieć skutki działań osób ze środowiska
społecznego na stan psychiczny i zachowanie osoby
niepełnosprawnej
KPS(7)1Przewidzieć skutki ujawnienia otoczeniu
społecznemu informacji dotyczących funkcjonowania
biologicznego, psychicznego i społecznego osoby
niepełnosprawnej

Kategoria
taksonomiczna

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)

9. Praktyki zawodowe - w IV semestrze (ujęte w planie nauczania)

P

C

P

C

P

C

P

D

P

C

P

D

P

C

Materiał kształcenia

Potrzeby biologiczne, psychiczne i społeczne
człowieka. Deprywacja potrzeb – przyczyny i skutki.
Przygotowywanie planu pracy uwzględniającego
diagnozę potrzeb i problemów, wykaz prac, wykaz
metod i technik oraz narzędzi, środków i materiałów,
cele działań.
Techniki, metody i zasady pracy z osobą
podopieczną.
Formy terapii zajęciowej .
Metody ergoterapii, socjoterapii i arteterapii.
Problemy współżycia społecznego mieszkańców
DPS.
Zadania Rady mieszkańców DPS w rozwiązywaniu
problemów społecznych.
Regulamin mieszkańców DPS.
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KPS(7)2Postępować etycznie wobec osoby
niepełnosprawnej
KPS(8)1Wykonać kompetentnie zadania zawodowe
KPS(8)2Ponieść konsekwencje własnych działań
zawodowych
Z.6.1(1)1 Zanalizować zalecenia personelu medycznego
dotyczące działań opiekuńczych
Z.6.1(1)2Zanalizować informacje zawarte w
dokumentacji pracownika socjalnego dotyczące sytuacji
społecznej osoby podopiecznej
Z.6.1 (6)2 Rozpoznać problemy społeczne osoby
podopiecznej
Z.6.1(6)3 Ocenić poziom integracji społecznej osoby
podopiecznej
Z.6.1(7)1 Określić zasady opracowywania planu pomocy i
procesu opieki nad osobą podopieczną.
Z.6.1(7)2 Zaplanować pomoc i opiekę nad osobą
podopieczną.
Z.6.1(9)2 Określić zasady, metody i formy współpracy
opiekuna z członkami zespołu terapeutycznego.
Z.6.1(9)4 Wykonać zadania zawodowe we współpracy z
członkami zespołu terapeutycznego
Z.6.2(1)3 Zastosować procedury i standardy
obowiązujące w DPS
Z.6.2(7)2 Wykonać zadania związane z udziałem osoby
podopiecznej w leczeniu, rehabilitacji i terapii zajęciowej

P

C

P

C

P

D

P

D

P

D

P

A

P

D

P

B

P

C

P

B

P

C

P

C

P

C
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Z.6.2(7)3Pomagać osobie podopiecznej w
P
C
gospodarowaniu środkami finansowymi
Z.6.2 (8)1 Wykonać czynności opiekuńcze w terminalnej
P
C
fazie choroby osoby podopiecznej
Z.6.2(8)2 Udzielić wsparcia emocjonalnego osobie
P
C
podopiecznej w terminalnej fazie choroby
Z.6.2(9)2 Wspierać osobę podopieczną w planowaniu i
realizacji aktywności psychicznej z zastosowaniem
P
C
biblioterapii, muzykoterapii i ludoterapii
Z.6.2(9)3 Wykonać zadania związane z udziałem osoby
podopiecznej w terapii zajęciowej, spotkaniach
P
C
społeczności DPS i społecznością lokalną
Z.6.2(15)1 Pomagać w planowaniu wydatków.
P
C
Z.6.2(15)3 Pomagać osobie podopiecznej w
P
C
przygotowaniu potraw.
Z.6.3(3)1 Rozpoznać potrzeby, zainteresowania i
możliwości osoby podopiecznej w zakresie form
P
C
spędzania czasu wolnego.
Z.6.3(3)2 Dostosować formy, techniki i metody terapii
zajęciowej do potrzeb, oczekiwań i możliwości osoby
P
B
podopiecznej.
Z.6.3(3)3 Zastosować różnorodne formy spędzania czasu
P
C
wolnego przez osobę podopieczną.
Planowane zadania (ćwiczenia)
Zrealizuj projekt wspierania osoby podopiecznej w wyborze aktywnych form spędzania czasu wolnego sprzyjających samorealizacji i
uwzględniających potrzeby oraz możliwości osoby podopiecznej zgodnie z opisem:
rozpoznaj zainteresowania i oceń sprawność psycho-fizyczną osoby podopiecznej
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zaprojektuj proces wsparcia osoby podopiecznej w zakresie aktywizacji i samorealizacji
zrealizuj projekt
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia należy prowadzić w domu pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
dziennego pobytu.
Środki dydaktyczne
Dokumentacja, sprzęt, środki i materiały będące na wyposażeniu domu pomocy społecznej.
Zalecane metody dydaktyczne
Instruktaż wstępny, bieżący, końcowy.
Pokaz z objaśnieniem.
Metoda tekstu przewodniego
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy w grupach 8-10 osobowych i indywidualnie.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się ocenę przygotowania i realizacji projektu, kompetencje personalne i społeczne oraz
umiejętność współpracy z podopiecznym i współpracy z zespołem terapeutycznym.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
-dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia.
-dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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10. Praktyki zawodowe – w II semestrze
Liczba godzin: 160

BHP(4)1 Zróżnicować rodzaje zagrożeń w środowisku
pracy
BHP(4)2 Zapobiec występowaniu zagrożeń dla zdrowia i
życia w środowisku pracy poprzez wprowadzanie
rozwiązań technicznych i organizacyjnych wpływających
na poprawę warunków i jakość pracy
BHP(4)3 Zapobiec degradacji środowiska i mienia w
środowisku pracy
BHP(5)2 Zróżnicować czynniki niebezpieczne i szkodliwe
BHP(5)3 Wykonać prace z użyciem substancji
szkodliwych zgodnie z instrukcjami
BHP(7)1Przygotować stanowisko pracy zgodnie z
obowiązującymi wymaganiami
BHP(7)2Zastosować zasady ergonomii koncepcyjnej i
korekcyjnej.
BHP(8)1 Dobrać odzież ochronną do wykonywanych
działań

Kategoria
taksonomiczna

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)

10. Praktyki zawodowe – w II semestrze (nie ujęte w planie nauczania)
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi ….

P

B

P

C

P

C

P

B

P

C

P

C

P

C

P

B

Materiał kształcenia

Ergonomia koncepcyjna i korekcyjna
Odzież ochronna
Zasady postępowania przeciwpożarowego.
Procedury w sytuacji pożaru w DPS-ie.
Sygnały alarmowe. Ewakuacja.
Potrzeby biologiczne, psychiczne i społeczne
człowieka.
Skala Glasgow
Pomiar i zapis parametrów życiowych
Objawy i postępowanie w przypadku złamań,
zwichnięć, skręceń, krwotoków, oparzeń i krwawień.
Zasady opracowania planu pomocy i procesu opieki
nad osobą podopieczną.
Rodzaje urządzeń technicznych ułatwiających
czynności higieniczno – pielęgnacyjne.
Zasady obowiązujące podczas wykonywania
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BHP(8)2 Zastosować środki ochrony zbiorowej podczas
wykonywanie pracy
KPS(1)1 Przestrzegać zasad kultury w kontaktach z osobą
podopieczną
KPS(1)2 Dbać o poszanowanie godności osobistej osoby
podopiecznej
KPS(2)1 Zrealizować konsekwentnie powierzone i
zaplanowane zadania zawodowe
KPS(2)2Rozwiązać twórczo pojawiające się problemy w
pracy z osobą podopieczną
Z.6.1(4)2Ocenić możliwości osoby podopiecznej w
zaspokajaniu potrzeb biologicznych, psychicznych i
społecznych
Z.6.1(4)3Wskazać ograniczenia osoby podopiecznej w
zaspokajaniu potrzeb biologicznych, psychicznych i
społecznych wynikające z wieku i niepełnosprawności
Z.6.1(6)1Ocenić poziom zaspokojenia potrzeb osoby
podopiecznej w oparciu o prowadzone rozmowy i
obserwację
Z.6.1(8)1 Określić zakres niezbędnych działań
opiekuńczych
Z.6.1(8)2 Dobrać rodzaje działań opiekuńczych do
potrzeb osoby podopiecznej
Z.6.1(8)3 Dobrać metody i techniki wykonywanych
działań opiekuńczych do stanu osoby podopiecznej
Z.6.1(9)2Określić zasady, metody i formy współpracy
opiekuna z członkami zespołu terapeutycznego.

P

C

P

C

P

C

P

C

P

D

P

D

P

B

P

D

P

B

P

B

P

B

P

B

czynności pielęgnacyjnych i higienicznych.
Przeciwdziałanie możliwości szerzenia się zakażeń
Zasady podawania leków doustnych.
Skala rozwoju odleżyn według Norton.
Regulamin mieszkańców DPS.
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Z.6.1(9)4Wykonać zadania zawodowe we współpracy z
członkami zespołu terapeutycznego
Z.6.2(1)1 Wykonać czynności opiekuńcze zgodnie z
procedurą przestrzegając zasad kultury i etyki
Z.6.2(1)2 Określić zadania opiekuna w standardowym
przyjęciu nowego podopiecznego DPS
Z.6.2(1)3 Zastosować procedury i standardy
obowiązujące w DPS
Z.6.2(3)1 Ocenić stan świadomości osoby podopiecznej
Z.6.2(3)2 Ocenić podstawowe funkcje życiowe
Z.6.2(3)3 Rozpoznać objawy zagrożeń zdrowia i życia
osoby podopiecznej
Z.6.2(7)1 Wykonać zabiegi higieniczne i czynności
pielęgnacyjne
Z.6.2(7)2 Wykonać zadania związane z udziałem osoby
podopiecznej w leczeniu, rehabilitacji i terapii zajęciowej
Z.6.2(9)1 Wspierać osobę podopieczną w samodzielnej
realizacji potrzeb biologicznych
Z.6.2(11)2 Przygotować i zastosować udogodnienia
Z.6.2(11)3 Wykonać zmianę pozycji ułożeniowej
podopiecznego leżącego.
Z.6.2(12)1Przygotować zestaw do założenia okładu i
kompresu
Z.6.2(12)2 Założyć okład i kompres na czas zgodny z
zasadą ich działania
Z.6.2(15)2 Pomagać w praniu bielizny osobistej i odzieży

P

C

P

C

P

B

P

C

P
P

D
D

P

A

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C
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osoby podopiecznej.
Z.6.3(5)1 Rozpoznać ważne dla osoby podopiecznej
P
osoby z najbliższego środowiska
Z.6.3(5)2 Nawiązać kontakt i rozwijać relację z osobami z
najbliższego środowiska ważnymi dla osoby
P
podopiecznej
Z.6.3(5)3 Współdziałać z osobami z najbliższego
P
środowiska na rzecz osoby podopiecznej
Planowane zadania (ćwiczenia)
Podejmij współpracę z osobą podopieczną w oparciu o opis zadania:
rozpoznaj potrzeby opiekuńcze osoby podopiecznej.
zaplanuj proces opieki nad osobą podopieczną.
zrealizuj zaplanowane działania opiekuńcze

C
C
C
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Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zaleca się prowadzenie zajęć w całodobowych domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo-leczniczych.
Środki dydaktyczne
Dokumentacja, sprzęt, środki i materiały będące na wyposażeniu domu pomocy społecznej.
Zalecane metody dydaktyczne
Instruktaż wstępny, bieżący, końcowy.
Pokaz z objaśnieniem.
Metoda tekstu przewodniego
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy w grupach 8-10 osobowych i indywidualnie.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się ocenę planu procesu opieki, umiejętności wykonywania zgodnie z zasadami i
technikami zabiegów higienicznych, pielęgnacyjnych i przeciwzapalnych, kompetencje personalne i społeczne oraz umiejętność współpracy z
podopiecznym i współpracy z zespołem terapeutycznym.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
-dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia.
-dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Licz
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ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik 1: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY
PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH (tabela 1)
Załącznik 2: POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA (tabela 2)
Załącznik 3: USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA (tabela 4)

Załącznik 1
Tabela 1. Efekty kształcenia w zawodzie Opiekun w domu pomocy społecznej
Nazwa
grupy
kształcenia

efektów

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów
Bezpieczeństwo i higiena pracy
(BHP)

Podejmowanie i prowadzenie
działalności gospodarczej (PDG)

BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
BHP(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
BHP(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;
PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa
autorskiego;
PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
PDG(5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
PDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
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Język obcy ukierunkowany
zawodowo (JOZ)

Kompetencje personalne
i społeczne (KPS)

Organizacja pracy małych
zespołów (OMZ) w przypadku
zawodów nauczanych na
poziomie technika

PDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
PDG(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
PDG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej;
JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację
zadań zawodowych;
JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej
odmianie języka;
JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji;
KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;
KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;
KPS(4) jest otwarty na zmiany;
KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;
KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień;
KPS(10) współpracuje w zespole;
OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami;
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Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów
PKZ(Z.c.)

PKZ(Z.c.)(1) określa istotę procesów psychicznych i ich rolę w życiu człowieka;
PKZ(Z.c.)(2) określa wpływ procesów emocjonalno-motywacyjnych na sprawność działania człowieka;
PKZ(Z.c.)(3) wyjaśnia regulacyjną rolę osobowości człowieka w stosunkach z otoczeniem;
PKZ(Z.c.)(4) przestrzega zasad etyki i odpowiedzialności zawodowej;
PKZ(Z.c.)(5) charakteryzuje rozwój człowieka w różnych okresach życia;
PKZ(Z.c.)(6) dobiera metody komunikowania się i negocjacji w różnych sytuacjach społecznych;
PKZ(Z.c.)(7) określa przyczyny stresu oraz stosuje konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem i zapobiegania wypaleniu zawodowemu;
PKZ(Z.c.)(8) określa procesy zachodzące w życiu społecznym oraz interpretuje zachowania społeczne zbiorowości i jednostki;
PKZ(Z.c.)(9) wyjaśnia zjawiska zachodzące we współczesnej kulturze społecznej wpływające na funkcjonowanie człowieka;
PKZ(Z.c.)(10) określa modele i funkcje rodziny;
PKZ(Z.c.)(11) określa cele i zadania polityki społecznej państwa;
PKZ(Z.c.)(12) określa środki i instrumenty polityki społecznej służące realizacji zasady równości i sprawiedliwości społecznej;
PKZ(Z.c.)(13) identyfikuje problemy i kwestie społeczne występujące we współczesnym społeczeństwie;
PKZ(Z.c.)(14) dostrzega zróżnicowanie postaw społecznych, obyczajowych, narodowych, religijnych, etycznych i kulturowych w kontekście
jednostkowego, społecznego i kulturowego wymiaru wartości;
PKZ(Z.c.)(15) określa rolę diagnozy społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych;
PKZ(Z.c.)(16) rozpoznaje czynniki wpływające na wykluczenie społeczne jednostki i grup;
PKZ(Z.c.)(17) określa oraz przewiduje skutki problemów wychowawczych i psychospołecznych osoby podopiecznej i jej rodziny;
PKZ(Z.c.)(18) stosuje przepisy prawa dotyczące pomocy społecznej i ubezpieczeń społecznych;
PKZ(Z.c.)(19) określa zakres oraz warunki korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej gwarantowanych przez państwo;
PKZ(Z.c.)(20) określa organizację domów pomocy społecznej w Polsce, uwzględniając zakres świadczonych usług;
PKZ(Z.c)(21) posługuje się językiem migowym;
PKZ(Z.c.)(22) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań;

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie
Z.6.

Z.6.1(1) posługuje się dokumentacją dotyczącą sytuacji zdrowotnej i społecznej osoby podopiecznej;
Z.6.1(2) rozpoznaje warunki życia osoby podopiecznej;
Z.6.1(3) ocenia poziom możliwości psychofizycznych osoby podopiecznej;
Z.6.1(4) ocenia możliwości i ograniczenia osoby podopiecznej w zaspokajaniu potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych wynikające z
wieku i niepełnosprawności;
Z.6.1(5) rozpoznaje i wykorzystuje zasoby środowiska rodzinnego oraz instytucjonalnego osoby podopiecznej;
Z.6.1(6) rozpoznaje potrzeby i problemy osoby podopiecznej;
Z.6.1(7) opracowuje plan pomocy i procesu opieki nad osobą podopieczną;
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Z.6.1(8) dobiera metody, techniki i narzędzia pracy do zaplanowanych działań opiekuńczych osoby podopiecznej;
Z.6.1(9) współpracuje z członkami zespołu terapeutycznego;
Z.6.1(10) wykorzystuje metody i techniki zapobiegające skutkom długotrwałego stresu i przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu osoby
podopiecznej;
Z.6.1(11) dokonuje systematycznej ewaluacji pracy z osobą podopieczną;
Z.6.2(1) świadczy usługi opiekuńczo-wspierające zgodnie z procedurami i standardami opieki;
Z.6.2(2) rozpoznaje symptomy zaburzeń psychofizycznych u osoby podopiecznej;
Z.6.2(3) przeciwdziała zagrożeniom zdrowia i życia osoby podopiecznej;
Z.6.2(4) udziela pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej;
Z.6.2(5) dokonuje pomiaru parametrów życiowych osoby podopiecznej;
Z.6.2(6) dobiera metody, techniki i narzędzia do wykonywanych czynności opiekuńczych i higienicznych osoby podopiecznej;
Z.6.2(7) wykonuje czynności opiekuńcze i higieniczne u osoby podopiecznej;
Z.6.2(8) opiekuje się osobą podopieczną w terminalnej fazie choroby i udziela jej wsparcia emocjonalnego;
Z.6.2(9) pomaga osobie podopiecznej w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;
Z.6.2(10) pomaga osobie podopiecznej w przyjmowaniu leków zleconych przez lekarza;
Z.6.2(11) prowadzi profilaktykę przeciwodleżynową u osoby podopiecznej;
Z.6.2(12) przestrzega zasad i określa rodzaje i techniki wykonywania zabiegów przeciwzapalnych u osoby podopiecznej;
Z.6.2(13) udziela pomocy w korzystaniu ze sprzętu ortopedycznego i udogodnień technicznych dla osób niepełnosprawnych;
Z.6.2(14) przygotowuje osobę podopieczną do samoopieki, samopielęgnacji oraz prowadzenia zdrowego stylu życia;
Z.6.2(15) pomaga osobie podopiecznej w organizowaniu gospodarstwa domowego w warunkach domu pomocy społecznej;
Z.6.3(1) inicjuje i podtrzymuje pozytywne relacje osoby podopiecznej z osobami z najbliższego otoczenia;
Z.6.3(2) pomaga i udziela wsparcia w rozwiązywaniu problemów osobistych i społecznych osoby podopiecznej;
Z.6.3(3) mobilizuje i wspiera osobę podopieczną w wyborze aktywnych form spędzania czasu wolnego sprzyjających samorealizacji, z
uwzględnieniem potrzeb i możliwości osoby podopiecznej;
Z.6.3(4) mobilizuje i wspiera osobę podopieczną do aktywności w zależności od jej wieku, stanu jej zdrowia i niepełnosprawności;
Z.6.3(5) aktywizuje ważne dla podopiecznego osoby z najbliższego środowiska i współdziała z nimi;
Z.6.3(6) pomaga podopiecznemu w korzystaniu z przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ułatwiających samodzielne wykonywanie
codziennych czynności;
Z.6.3(7) wspomaga osobę podopieczną w usprawnianiu psychofizycznym;
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Załącznik 2

A

Liczba godzin przeznaczona na
realizację efektów kształcenia

rok
Efekty kształcenia z podstawy programowej

II semestr

Uczeń:

B

C

IV semestr

II
III semestr

I
I semestr

Nazwa zajęć edukacyjnych

Tabela 2. Pogrupowane efekty kształcenia

D

Podstawy organizacji
DPS

Kształcenie zawodowe praktyczne
PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej
PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych
oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego
PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej
PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między
nimi
PDG(5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży
PDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży

x
x
x
x

48
x
x
x
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Bio-psychospołeczne
funkcjonowani
e człowieka

PDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności
gospodarczej
PDG(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej
PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające
prowadzenie działalności gospodarczej
PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej
PDG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej
BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną
przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią
BHP(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony
pracy i ochrony środowiska w Polsce
BHP(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy
PKZ(Z.c)(11) określa cele i zadania polityki społecznej państwa
PKZ(Z.c)(12) określa środki i instrumenty polityki społecznej służące realizacji zasady równości
i sprawiedliwości społecznej
PKZ(Z.c)(18) stosuje przepisy prawa dotyczące pomocy społecznej i ubezpieczeń społecznych
PKZ(Z.c)(20) określa organizację domów pomocy społecznej w Polsce, uwzględniając zakres
świadczonych usług
łączna liczba godzin
PKZ(Z.c)(1) określa istotę procesów psychicznych i ich rolę w życiu człowieka
PKZ(Z.c)(2) określa wpływ procesów emocjonalno-motywacyjnych na sprawność działania
człowieka
PKZ(Z.c)(3) wyjaśnia regulacyjną rolę osobowości człowieka w stosunkach z otoczeniem
PKZ(Z.c)(5) charakteryzuje rozwój człowieka w różnych okresach życia

x
x
x
x
x
x
x

8

x
x
x
x
x
96
x
x

128

x
x
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PKZ(Z.c)(8) określa procesy zachodzące w życiu społecznym oraz interpretuje zachowania
społeczne zbiorowości i jednostki
PKZ(Z.c)(9) wyjaśnia zjawiska zachodzące we współczesnej kulturze społecznej wpływające na
funkcjonowanie człowieka
PKZ(Z.c)(10) określa modele i funkcje rodziny
PKZ(Z.c)(13) identyfikuje problemy i kwestie społeczne występujące we współczesnym
społeczeństwie
PKZ(Z.c)(14) dostrzega zróżnicowanie postaw społecznych, obyczajowych, narodowych,
religijnych, etycznych i kulturowych w kontekście jednostkowego, społecznego i kulturowego
wymiaru wartości
PKZ(Z.c)(16) rozpoznaje czynniki wpływające na wykluczenie społeczne jednostki i grup
PKZ(Z.c)(17) określa oraz przewiduje skutki problemów wychowawczych i psychospołecznych
osoby podopiecznej i jej rodziny
Z.6.2 (2) rozpoznaje symptomy zaburzeń psychofizycznych u osoby podopiecznej

x
x
x
x
x
x
x
x

x

Teoretyczne podstawy opieki

łączna liczba godzin
BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka
KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe
OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę
warunków i jakość pracy
PKZ(Z.c)(4) przestrzega zasad etyki i odpowiedzialności zawodowej
PKZ(Z.c)(15) określa rolę diagnozy społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych
PKZ(Z.c)(19) określa zakres oraz warunki korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej
gwarantowanych przez państwo
PKZ(Z.c)(22) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań
Z.6.1 (2) rozpoznaje warunki życia osoby podopiecznej

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
64

x
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Z.6.1 (3) ocenia poziom możliwości psychofizycznych osoby podopiecznej
Z.6.1 (4) ocenia możliwości i ograniczenia osoby podopiecznej w zaspokajaniu potrzeb
biologicznych, psychicznych i społecznych wynikające z wieku i niepełnosprawności
Z.6.1 (5) rozpoznaje i wykorzystuje zasoby środowiska rodzinnego oraz instytucjonalnego
osoby podopiecznej
Z.6.1 (6) rozpoznaje potrzeby i problemy osoby podopiecznej
Z.6.1 (7) opracowuje plan pomocy i procesu opieki nad osobą podopieczną
Z.6.1 (8) dobiera metody, techniki i narzędzia pracy do zaplanowanych działań opiekuńczych
osoby podopiecznej
Z.6.1 (9) współpracuje z członkami zespołu terapeutycznego
Z.6.1 (11) dokonuje systematycznej ewaluacji pracy z osobą podopieczną
Z.6.2 (3) przeciwdziała zagrożeniom zdrowia i życia osoby podopiecznej
Z.6.2 (4) udziela pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej
Z.6.2 (6) dobiera metody, techniki i narzędzia do wykonywanych czynności opiekuńczych
i higienicznych osoby podopiecznej

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x

x

x

Język migowy

łączna liczba godzin

368

PKZ(Z.c)(21) posługuje się językiem migowym

x

łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot

48

Język
obcy
w
pomo
cy
społe
cznej

48

JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych,
ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych

x

x
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JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych
artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka
JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych
czynności zawodowych
JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające
komunikowanie się w środowisku pracy
JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji
łączna liczba godzin

x

x

x

x

x

x
x
64

łączna liczba godzin przeznaczona na kształcenie zawodowe teoretyczne:

800

Opieka i pielegnacja człowieka

Kształcenie zawodowe praktyczne
BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań
zawodowych
BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa
dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach
zagrożenia zdrowia i życia
OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę
warunków i jakość pracy
Z.6.1 (1) posługuje się dokumentacją dotyczącą sytuacji zdrowotnej i społecznej osoby
podopiecznej
Z.6.2 (1) świadczy usługi opiekuńczo-wspierające zgodnie z procedurami i standardami opieki
Z.6.2 (4) udziela pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej
Z.6.2 (5) dokonuje pomiaru parametrów życiowych osoby podopiecznej

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

48

x

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

97

x

x

304

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Aktywizacja osoby podopiecznej

Z.6.2 (7) wykonuje czynności opiekuńcze i higieniczne u osoby podopiecznej
x
Z.6.2 (10) pomaga osobie podopiecznej w przyjmowaniu leków zleconych przez lekarza
Z.6.2 (11) prowadzi profilaktykę przeciwodleżynową u osoby podopiecznej
Z.6.2 (12) przestrzega zasad i określa rodzaje i techniki wykonywania zabiegów
przeciwzapalnych u osoby podopiecznej
łączna liczba godzin
Z.6.2 (13) udziela pomocy w korzystaniu ze sprzętu ortopedycznego i udogodnień
technicznych dla osób niepełnosprawnych
Z.6.2 (14) przygotowuje osobę podopieczną do samoopieki, samopielęgnacji oraz
prowadzenia zdrowego stylu życia
Z.6.2 (15) pomaga osobie podopiecznej w organizowaniu gospodarstwa domowego
w warunkach domu pomocy społecznej
Z.6.3 (1) inicjuje i podtrzymuje pozytywne relacje osoby podopiecznej z osobami z
najbliższego otoczenia
Z.6.3 (2) pomaga i udziela wsparcia w rozwiązywaniu problemów osobistych i społecznych
osoby podopiecznej
Z.6.3 (3) mobilizuje i wspiera osobę podopieczną w wyborze aktywnych form spędzania czasu
wolnego sprzyjających samorealizacji, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości osoby
podopiecznej
Z.6.3 (4) mobilizuje i wspiera osobę podopieczną do aktywności w zależności od jej wieku,
stanu jej zdrowia i niepełnosprawności
Z.6.3 (5) aktywizuje ważne dla podopiecznego osoby z najbliższego środowiska i współdziała z
nimi
Z.6.3 (6) pomaga podopiecznemu w korzystaniu z przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych ułatwiających samodzielne wykonywanie codziennych czynności
Z.6.3 (7) wspomaga osobę podopieczną w usprawnianiu psychofizycznym

x

x

x

x

x

352
x
x

x

x

x
x
x

x

x
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x
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Praktyki zawodowe

Trening umiejętności społecznych

łączna liczba godzin
OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań
OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań
OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań
OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań
OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami
x
KPS(4) jest otwarty na zmiany
KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem
KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień
KPS(10) współpracuje w zespole
PKZ(Z.c)(6) dobiera metody komunikowania się i negocjacji w różnych sytuacjach społecznych x
PKZ(Z.c)(7) określa przyczyny stresu oraz stosuje konstruktywne sposoby radzenia sobie ze
stresem i zapobiegania wypaleniu zawodowemu
Z.6.1 (10) wykorzystuje metody i techniki zapobiegające skutkom długotrwałego stresu
i przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu osoby podopiecznej
Z.6.2 (8) opiekuje się osobą podopieczną w terminalnej fazie choroby i udziela jej wsparcia
x
emocjonalnego
łączna liczba godzin
BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane
z wykonywaniem zadań zawodowych
BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku
pracy
BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań
zawodowych

144
x
x
x
x

x
x
x

x
48
144
x

x

x

x
8

x

x

x

x
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KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki
KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań
KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań
KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej
KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania
Z.6.1 (1) posługuje się dokumentacją dotyczącą sytuacji zdrowotnej i społecznej osoby
podopiecznej
Z.6.1 (4) ocenia możliwości i ograniczenia osoby podopiecznej w zaspokajaniu potrzeb
biologicznych, psychicznych i społecznych wynikające z wieku i niepełnosprawności
Z.6.1 (6) rozpoznaje potrzeby i problemy osoby podopiecznej
Z.6.1 (7) opracowuje plan pomocy i procesu opieki nad osobą podopieczną
Z.6.1 (8) dobiera metody, techniki i narzędzia pracy do zaplanowanych działań opiekuńczych
osoby podopiecznej
Z.6.1 (9) współpracuje z członkami zespołu terapeutycznego
Z.6.2 (1) świadczy usługi opiekuńczo-wspierające zgodnie z procedurami i standardami opieki
Z.6.2 (3) przeciwdziała zagrożeniom zdrowia i życia osoby podopiecznej
Z.6.2 (7) wykonuje czynności opiekuńcze i higieniczne u osoby podopiecznej
Z.6.2 (8) opiekuje się osobą podopieczną w terminalnej fazie choroby i udziela jej wsparcia
emocjonalnego
Z.6.2 (9) pomaga osobie podopiecznej w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych
Z.6.2 (11) prowadzi profilaktykę przeciwodleżynową u osoby podopiecznej
Z.6.2 (12) przestrzega zasad i określa rodzaje i techniki wykonywania zabiegów
przeciwzapalnych u osoby podopiecznej
Z.6.2 (15) pomaga osobie podopiecznej w organizowaniu gospodarstwa domowego
w warunkach domu pomocy społecznej
Z.6.3 (3) mobilizuje i wspiera osobę podopieczną w wyborze aktywnych form spędzania czasu
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x

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
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wolnego sprzyjających samorealizacji, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości osoby
podopiecznej
Z.6.3 (5) aktywizuje ważne dla podopiecznego osoby z najbliższego środowiska i współdziała z
nimi
łączna liczba godzin przeznaczona na praktyki zawodowe:
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego przeznaczona na kształcenie zawodowe praktyczne:

x

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medycznospołecznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów
Kwalifikacja Z.6. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej
razem
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Załącznik 3
Tabela 4. Uszczegółowione efekty kształcenia

Nazwa
przedmiotu

W

B
PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru
funkcjonowania gospodarki rynkowej

Podstawy organizacji DPS

A

Efekty kształcenia z podstawy programowej Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
Uczeń:

PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy,
przepisy prawa dotyczące ochrony danych
osobowych oraz przepisy prawa
podatkowego i prawa autorskiego
PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące
prowadzenia działalności gospodarczej

PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i
instytucje występujące w branży i

C
PDG(1)1Określić działanie mechanizmu rynkowego.
PDG(1)2Określić struktury rynkowe.
PDG(1)3 Określić rodzaje przedsiębiorstw występujących na rynku
PDG(1)4 Rozróżnić rodzaje przedsiębiorstw zależnie od formy organizacyjno-prawnej.
PDG(2)1 Rozróżnić prawa i obowiązki pracownika.
PDG(2)2 Rozróżnić prawa i obowiązki pracodawcy.
PDG(2)3 Wyjaśnić rolę podatków.
PDG(2)4 Rozróżnić rodzaje podatków
PDG(2)5 Określić zasady prawa autorskiego
PDG(3)1 Określić obowiązki przedsiębiorcy wobec ZUS.
PDG(3)2 Określić obowiązki przedsiębiorcy wobec Urzędu Skarbowego.
PDG(3)3 Zastosować przepisy prawa odnoszące się do prywatnej działalności
gospodarczej w sektorze pomocy społecznej
PDG(4)1 Rozróżnić instytucje i przedsiębiorstwa występujące w sektorze pomocy
społecznej
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powiązania między nimi

PDG(5) analizuje działania prowadzone
przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w
branży
PDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z
różnymi przedsiębiorstwami z branży
PDG(7) przygotowuje dokumentację
niezbędną do uruchomienia i prowadzenia
działalności gospodarczej
PDG(8) prowadzi korespondencję związaną
z prowadzeniem działalności gospodarczej
PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz
stosuje programy komputerowe
wspomagające prowadzenie działalności
gospodarczej
PDG(10) planuje i podejmuje działania
marketingowe prowadzonej działalności
gospodarczej

PDG(11) optymalizuje koszty i przychody
prowadzonej działalności gospodarczej

PDG(4)2 Wyjaśnić występujące relacje między publicznymi instytucjami pomocy
społecznej a prywatnymi przedsiębiorstwami działającymi w tym sektorze
PDG(4)3Określić rolę banków w kredytowaniu działalności gospodarczej
PDG(5)1 Wskazać obszary działania przedsiębiorstw działających w branży
PDG(5)2 Określić działania uczciwej i nieuczciwej konkurencji.
PDG(6)1 Wskazać obszary wspólne w działalności przedsiębiorstw w branży
PDG(6)2 Wskazać zalety kooperacji pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi w branży.
PDG(7) 1Przygotować dokumentację niezbędną do uruchomienia działalności
gospodarczej dla małego przedsiębiorstwa zgodnie z obowiązującym prawem.
PDG (7)2 Opracować algorytm postępowania w przypadku rejestracji spółki kapitałowej
PDG(8)1 Przygotować ofertę na wykonanie usług.
PDG(8)2 Przygotować specyfikację świadczonych usług.
PDG(8)3 Przygotować ofertę, która jest odpowiedzią na zamówienie publiczne.
PDG(9)1 Samodzielnie obsłużyć podstawowe urządzenia biurowe.
PDG(9)2 Wykorzystać w prowadzeniu działalności edytory tekstowe.
PDG(9)3 Wykorzystać w prowadzeniu działalności arkusz kalkulacyjny.
PDG(10)1Rozróżnić elementy marketingu mix.
PDG(10)2.Przeprowadzić badania marketingowe.
PDG(10)3Określić bliższe i dalsze otoczenie wybranego przedsiębiorstwa i wpływ
otoczenia na działania przedsiębiorstwa.
PDG(10)4 Przygotować elementy analizy SWOT dla wybranego typu działalności
PDG (11)1 Wskazać źródła finansowania przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi w
sektorze pomocy społecznej.
PDG(11)2 Sporządzić kalkulację wybranej działalności.
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BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z
bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną
przeciwpożarową, ochroną środowiska
i ergonomią
BHP(2) rozróżnia zadania i uprawnienia
instytucji oraz służb działających w zakresie
ochrony pracy i ochrony środowiska w
Polsce
BHP(3) określa prawa i obowiązki
pracownika oraz pracodawcy w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy
PKZ(Z.c)(11) określa cele i zadania polityki
społecznej państwa

BHP(1)1 Rozróżniać pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy
BHP(1)2 Identyfikować źródła zapłonu i techniczne systemy zabezpieczeń
BHP(1)3 Chronić środowisko naturalne podczas wykonywania zadań zawodowych
BHP(1)4 Wyjaśnić zasady ergonomii w pracy
BHP(2)1 Wyjaśnić zadania instytucji i służb działających w zakresie ochrony pracy
BHP(2)2 Rozróżnić uprawnienia instytucji i służb działających w zakresie ochrony pracy

BHP(3)1 Opisać obowiązki pracodawcy oraz prawa i obowiązki pracownika.
BHP(3)2Zastosować przepisy regulaminu pracy.
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PKZ(Z.c)(11)1 Wyjaśnić potrzebę prowadzenia przez państwo polityki społecznej
PKZ(Z.c)(11)2 Rozróżnić obszary polityki społecznej państwa
PKZ(Z.c)(11)3 Określić cele polityki społecznej państwa
PKZ(Z.c)(12) określa środki i instrumenty
PKZ(Z.c.)(12)1 Określić środki i instrumenty polityki społecznej państwa
polityki społecznej służące realizacji zasady PKZ(Z.c.)(12)2 Rozróżnić podmioty polityki społecznej realizujące zasadę równości i
równości i sprawiedliwości społecznej
sprawiedliwości społecznej
PKZ(Z.c)(18) stosuje przepisy prawa
PKZ(Z.c.)(18)1 Zastosować przepisy prawa dotyczące pomocy społecznej
dotyczące pomocy społecznej i
ubezpieczeń społecznych
PKZ(Z.c.)(18)2 Zastosować przepisy prawa dotyczące ubezpieczeń społecznych
PKZ(Z.c)(20) określa organizację domów
PKZ(Z.c)(20)1 Opisać strukturę pomocy społecznej w Polsce z uwzględnieniem domów
pomocy społecznej w Polsce, uwzględniając pomocy społecznej
zakres świadczonych usług
PKZ(Z.c)(20)2 Zróżnicować rodzaje domów pomocy społecznej z uwzględnieniem specyfiki
świadczonych przez nie usług
PKZ(Z.c)(20)3 Dobrać rodzaj DPS do indywidualnych potrzeb osoby.
PKZ(Z.c)(1) określa istotę procesów
PKZ(Z.c)(1)1 Rozróżnić rodzaje procesów psychicznych człowieka
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psychicznych i ich rolę w życiu człowieka
PKZ(Z.c)(2) określa wpływ procesów
emocjonalno-motywacyjnych na
sprawność działania człowieka

PKZ(Z.c)(3) wyjaśnia regulacyjną rolę
osobowości człowieka w stosunkach z
otoczeniem

PKZ(Z.c)(5) charakteryzuje rozwój
człowieka w różnych okresach życia

PKZ(Z.c)(8) określa procesy zachodzące w
życiu społecznym oraz interpretuje
zachowania społeczne zbiorowości i
jednostki
PKZ(Z.c)(9) wyjaśnia zjawiska zachodzące
we współczesnej kulturze społecznej
wpływające na funkcjonowanie człowieka
PKZ(Z.c)(10) określa modele i funkcje
rodziny
PKZ(Z.c)(13) identyfikuje problemy i

PKZ(Z.c)(1)2 Zanalizować rolę poszczególnych procesów psychicznych w życiu człowieka
PKZ(Z.c)(2)1 Opisać związek między procesami emocjonalnymi a motywacyjnymi
PKZ(Z.c)(2)2 Zanalizować wpływ procesów emocjonalnych i procesów motywacyjnych na
przebieg procesów poznawczych i zachowanie człowieka
PKZ(Z.c)(2)3 Wyjaśnić wpływ procesów emocjonalnych i motywacyjnych na sprawność
działania człowieka
PKZ(Z.c)(3)1 Wyjaśnić istotę funkcjonowania struktury osobowości człowieka
PKZ(Z.c)(3)2 Zanalizować funkcjonowanie regulacyjne osobowości człowieka jako systemu
cech
PKZ(Z.c)(3)3 Opisać wpływ osobowości człowieka na kształtowanie się jego relacji z
otoczeniem
PKZ(Z.c)(5)1 Wyjaśnić ogólne prawa i mechanizmy rozwoju człowieka
PKZ(Z.c)(5)2 Opisać osiągnięcia rozwojowe prawidłowo występujące w różnych okresach
życia człowieka
PKZ(Z.c)(5)3 Ocenić ogólny poziom rozwoju osoby i wskazać ewentualne deficyty
rozwojowe
PKZ(Z.c)(8)1 Rozróżnić rodzaje procesów społecznych o charakterze mikro i
makrospołecznym
PKZ(Z.c)(8)2 Wyjaśnić zachowania społeczne zbiorowości i jednostki w kontekście
ogólnych procesów społecznych
PKZ(Z.c)(9)1 Scharakteryzować zmiany zachodzące we współczesnej kulturze społecznej
PKZ(Z.c)(9)2 Wyjaśnić wpływ zjawisk zachodzących we współczesnej kulturze społecznej
na funkcjonowanie człowieka.
PKZ(Z.c)(10)1 Scharakteryzować różne modele współczesnej rodziny.
PKZ(Z.c)(10)2 Opisać funkcje rodziny
PKZ(Z.c)(13)1 Wyjaśnić znaczenie podstawowych pojęć dotyczących problemów i kwestii
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kwestie społeczne występujące we
współczesnym społeczeństwie

PKZ(Z.c)(14) dostrzega zróżnicowanie
postaw społecznych, obyczajowych,
narodowych, religijnych, etycznych i
kulturowych w kontekście jednostkowego,
społecznego i kulturowego wymiaru
wartości
PKZ(Z.c)(16) rozpoznaje czynniki
wpływające na wykluczenie społeczne
jednostki i grup
PKZ(Z.c)(17) określa oraz przewiduje skutki
problemów wychowawczych i
psychospołecznych osoby podopiecznej i
jej rodziny

Z.6.2 (2) rozpoznaje symptomy zaburzeń
psychofizycznych u osoby podopiecznej

społecznych
PKZ(Z.c)(13)2 Rozróżnić poszczególne rodzaje problemów i kwestii społecznych
PKZ(Z.c)(13)3 Wymienić przyczyny występowania problemów i kwestii społecznych we
współczesnym społeczeństwie
PKZ(Z.c)(14)1 Wyjaśnić personalne i społeczne przyczyny zróżnicowania w zakresie postaw
społecznych, obyczajowych, narodowych, religijnych, etycznych i kulturowych

PKZ(Z.c)(14)2 Wyjaśnić znaczenie postawy tolerancji dla odmienności w kontekście
jednostkowego, społecznego i kulturowego wymiaru wartości;
PKZ(Z.c)(16)1 Opisać przyczyny wykluczenia społecznego
PKZ(Z.c)(16)2 Wymienić osoby i grupy zagrożone wykluczeniem społecznym
PKZ(Z.c)(16)3 Ocenić poziom zagrożenia wykluczeniem społecznym
PKZ(Z.c)(17)1 Wyjaśnić przyczyny problemów wychowawczych i psychospołecznych osoby
podopiecznej i jej rodziny
PKZ(Z.c)(17)2 Opisać przejawy problemów wychowawczych i psychospołecznych osoby
podopiecznej i jej rodziny
PKZ(Z.c)(17)3 Przewidzieć skutki problemów wychowawczych i psychospołecznych osoby
podopiecznej i jej rodziny
Z.6.2 (2)1 Scharakteryzować ogólną budowę i funkcje narządów wewnętrznych człowieka
Z.6.2 (2)2 Rozpoznać symptomy zaburzeń fizycznych u osoby podopiecznej
Z.6.2(2)3 Opisać istotne dla zdrowia i życia człowieka zaburzenia ze strony układu
krążenia, oddechowego i pokarmowego
Z.6.2 (2)4 Rozróżnić podstawowe objawy psychopatologiczne
Z.6.2 (2)5 Rozpoznać symptomy najczęściej występujących zaburzeń zdrowia
psychicznego
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BHP(6) określa skutki oddziaływania
czynników szkodliwych na organizm
człowieka

BHP(6)1Ocenić prawdopodobieństwo i konsekwencje ryzyka zawodowego na stanowisku
pracy
BHP(6)2 Zróżnicować czynniki szkodliwe i ich negatywny wpływ na pracownika

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali
umiejętności zawodowe

KPS(6)1 Ocenić własne potrzeby w zakresie poszerzenia wiedzy i doskonalenia
umiejętności zawodowych
KPS(6)2Prowadzić samokształcenie w zakresie wiedzy i umiejętności zawodowych

OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne OMZ(5)1 Proponować zmiany w organizacji pracy mające na celu poprawę wydajności i
i organizacyjne wpływające na poprawę
jakości pracy
warunków i jakość pracy
OMZ(5)2 Proponować rozwiązania techniczne mające na celu poprawę wydajności i
jakości pracy
PKZ(Z.c)(4) przestrzega zasad etyki i
PKZ(Z.c) (4)1 Podać definicję etyki.
odpowiedzialności zawodowej
PKZ(Z.c) (4)2 Wybrać metodę postępowania etycznego w wybranych sytuacjach
współpracy z podopiecznym.

Teoretyczne podstawy opieki

PKZ(Z. c)(4)3 Zastosować zasady etyczne w pracy z osobą podopieczną.
PKZ(Z.c)(15) określa rolę diagnozy
społecznej w rozwiązywaniu problemów
społecznych
PKZ(Z.c)(19) określa zakres oraz warunki
korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej
gwarantowanych przez państwo
PKZ(Z.c)(22) stosuje programy
komputerowe wspomagające
wykonywanie zadań

PKZ(Z.c)(15)1 Zastosować zasady i metody diagnozy społecznej
PKZ(Z.c)(15)2 Określić rolę diagnozy społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych
PKZ(Z.c)(19)1 Scharakteryzować rodzaje i zasady korzystania ze świadczeń podstawowej
opieki medycznej.
PKZ(Z.c)(19)2 Scharakteryzować rodzaje świadczeń i zasady korzystania ze specjalistycznej
opieki medycznej
PKZ(Z.c)(22)1 Określić zastosowanie programów komputerowych podczas wykonywania
zadań zawodowych
PKZ(Z.c)(22)2 Opracować dokumenty przydatne do realizacji zadań zawodowych z
wykorzystaniem programów komputerowych
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Z.6.1 (2) rozpoznaje warunki życia osoby
podopiecznej

PKZ(Z.c)(22)3 Uzyskać z pomocą narzędzi internetowych informacje i pomoce potrzebne
do realizacji zadań zawodowych
Z.6.1 (2)1 Rozróżnić poszczególne aspekty funkcjonowania osoby podopiecznej w
środowisku
Z.6.1 (2)1 Wskazać elementy środowiska mające istotny wpływ na funkcjonowanie osoby
podopiecznej

Z.6.1 (3) ocenia poziom możliwości
psychofizycznych osoby podopiecznej

Z.6.1 (3)1 Ocenić ogólny poziom sprawności ruchowej i zmysłowej osoby podopiecznej
Z.6.1 (3)2 Ocenić ograniczenia w funkcjonowaniu osoby podopiecznej wynikające z wieku
i stanu zdrowia

Z.6.1 (4) ocenia możliwości i ograniczenia
osoby podopiecznej w zaspokajaniu
potrzeb biologicznych, psychicznych i
społecznych wynikające z wieku i
niepełnosprawności

Z.6.1(4)1 Rozróżnić potrzeby biologiczne, psychiczne i społeczne człowieka
Z.6.1(4)2 Ocenić możliwości osoby podopiecznej w zaspokajaniu potrzeb biologicznych,
psychicznych i społecznych
Z.6.1(4)3 Wskazać ograniczenia osoby podopiecznej w zaspokajaniu potrzeb
biologicznych, psychicznych i społecznych wynikające z wieku i niepełnosprawności

Z.6.1 (5) rozpoznaje i wykorzystuje zasoby
środowiska rodzinnego oraz
instytucjonalnego osoby podopiecznej

Z.6.1(5)1 Zidentyfikować w środowisku rodzinnym osoby ważne dla osoby podopiecznej

Z.6.1 (6) rozpoznaje potrzeby i problemy
osoby podopiecznej

Z.6.1(5)2 Rozpoznać zasoby instytucjonalne środowiska osoby podopiecznej
Z.6.1 (5)3 Współpracować z siecią osób, organizacji i instytucji na rzecz poprawy
funkcjonowania osoby podopiecznej w jej środowisku lokalnym
Z.6.1 (6)1 Ocenić poziom zaspokojenia potrzeb osoby podopiecznej w oparciu o
prowadzone rozmowy i obserwację
Z.6.1 (6)2 Rozpoznać problemy społeczne osoby podopiecznej

Z.6.1 (7) opracowuje plan pomocy i
procesu opieki nad osobą podopieczną

Z.6.1 (6)3 Ocenić poziom integracji społecznej osoby podopiecznej
Z.6.1(7)1 Określić zasady opracowywania planu pomocy i procesu opieki nad osobą
podopieczną.
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Z.6.1(7)2 Planować pomoc i opiekę nad osobą podopieczną.
Z.6.1 (8) dobiera metody, techniki i
narzędzia pracy do zaplanowanych działań
opiekuńczych osoby podopiecznej

Z.6.1 (8)1 Określić zakres niezbędnych działań opiekuńczych
Z.6.1 (8)2 Dobrać metody, techniki i narzędzia pracy do zaplanowanych działań
opiekuńczych osoby podopiecznej
Z.6.1 (8)3. Dobrać metody i techniki wykonywanych działań opiekuńczych do stanu
zdrowia osoby podopiecznej

Z.6.1 (9) współpracuje z członkami zespołu
terapeutycznego

Z.6.1(9)1 Scharakteryzować cele i zadania zespołu terapeutycznego DPS
Z.6.1(9)2 Określić zasady, metody i formy współpracy opiekuna z członkami zespołu
terapeutycznego.
Z.6.1(9)3 Scharakteryzować role opiekuna w tworzeniu i realizacji planów opiekuńczowspierających DPS
Z.6.1(9)4Wykonać zadania zawodowe we współpracy z członkami zespołu
terapeutycznego

Z.6.1 (11) dokonuje systematycznej
ewaluacji pracy z osobą podopieczną

Z.6.1(11)1 Zanalizować założone cele

Z.6.2 (3) przeciwdziała zagrożeniom
zdrowia i życia osoby podopiecznej

Z.6.2 (3)1 Ocenić stan świadomości osoby podopiecznej

Z.6.1(11)2 Ocenić efektywność i skuteczność założonych celów, działań i ich rezultatów
Z.6.2 (3)2 Ocenić podstawowe funkcje życiowe
Z.6.2 (3)3 Rozpoznać objawy zagrożeń zdrowia i życia osoby podopiecznej

Z.6.2 (4) udziela pierwszej pomocy w
stanach zagrożenia zdrowia i życia osoby
podopiecznej
Z.6.2 (6) dobiera metody, techniki i
narzędzia do wykonywanych czynności

Z.6.2 (4)1 Prowadzić sztuczne oddychanie i uciski klatki piersiowej
Z.6.2(4)2 Wykonać resuscytację osoby podopiecznej przy użyciu AED
Z.6.2(4)3 Zaopatrzyć rany różnych okolic ciała, unieruchomić kości długie, unieruchomić
głowę u poszkodowanego po urazie
Z.6.2(6)1 Ocenić zapotrzebowanie osoby podopiecznej na pomoc podczas wykonywania
czynności pielęgnacyjnych i higienicznych
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opiekuńczych i higienicznych osoby
podopiecznej
PKZ(Z.c)(21) posługuje się językiem
migowym

Z.6.2(6)2 Dobrać metody i techniki wykonania kąpieli osoby podopiecznej
Z.6.2(6)3 Zastosować urządzenia techniczne podczas wykonywania zabiegów
higienicznych
PKZ(Z.c)(21)1 Opisać wybrane problemy środowiska niesłyszących
PKZ(Z.c)(21)2 Wymienić potrzeby osób niesłyszących ze szczególnym uwzględnieniem
komunikowania się
PKZ(Z.c)(21)3 Wyjaśnić pojęcia z zakresu języka migowego
PKZ(Z.c)(21)4 Scharakteryzować sposoby komunikacji z osobami niesłyszącymi
PKZ(Z.c)(21)5 Odczytać znaki polskiego alfabetu palcowego oraz liczebników głównych
i porządkowych

Język obcy e
pomocy
społecznej

Język migowy

PKZ(Z.c)(21)6 Posługiwać się czynnie polskim alfabetem palcowym oraz liczebnikami
głównymi i porządkowymi
PKZ(Z.c)(21)7 Odczytać i zaprezentować 300 podstawowych znaków pojęciowych języka
migowego
PKZ(Z.c)(21)8 Przekazać 300 podstawowych znaków pojęciowych języka migowego
zgodnie z zasadami systemu językowo – migowego w formie uproszczonej
JOZ(1) posługuje się zasobem środków
językowych (leksykalnych, gramatycznych,
ortograficznych oraz fonetycznych),
umożliwiających realizację zadań
zawodowych

JOZ(1)1 Nazwać czynności związane z realizacją zadań zawodowych;
JOZ(1)2 Zastosować struktury gramatyczne pozwalające na opisanie wykonywanych
czynności
JOZ(1)3 Zastosować zasady ortografii w odniesieniu do czynności składających się na
działalność zawodową
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JOZ(1)4 Rozróżnić zasady artykułowania głosek w wyrażeniach dotyczących realizacji
zadań zawodowych
JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące
wykonywania typowych czynności
zawodowych artykułowane powoli
i wyraźnie, w standardowej odmianie
języka
JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie
teksty pisemne dotyczące wykonywania
typowych czynności zawodowych
JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe
wypowiedzi oraz teksty pisemne
umożliwiające komunikowanie się w
środowisku pracy

JOZ(2)1 Wyjaśnić instrukcje do czynności zawodowych podane w języku obcym
JOZ(2)2 Zanalizować wypowiedzi osoby podopiecznej dotyczące jej funkcjonowania
somatycznego, psychicznego i społecznego
JOZ(2)3 Zastosować język obcy w komunikacji z zespołem współpracowników
JOZ(3)1 Zanalizować polecenia pisemne zespołu terapeutycznego dotyczące opieki nad
podopiecznym
JOZ(3)2 Zanalizować teksty dotyczące regulaminu i organizacji pracy
JOZ(4)1 Porozumiewać się z osobą podopieczną w zakresie świadczonych przez niego
usług z zachowaniem zasad kultury i etyki
JOZ(4)2 Sformułować polecenia do osoby podopiecznej dotyczące jej zachowania podczas
wykonywania przez opiekuna czynności opiekuńczo-higienicznych

Opieka i pielęgnacja
człowieka

JOZ(4)3 Opisać przebieg wykonywanych czynności zawodowych
JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł
informacji

JOZ(5)1 Streścić teksty w języku obcym z czasopism zawodowych i Internetu
JOZ(5)2 Zastosować słowniki tematyczne i zasoby internetowe do tłumaczeń tekstów
fachowych

BHP(7) organizuje stanowisko pracy
zgodnie z obowiązującymi wymaganiami
ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i
higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i
ochrony środowiska
BHP(8) stosuje środki ochrony
indywidualnej i zbiorowej podczas
wykonywania zadań zawodowych

BHP(7)1 Przygotować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami

BHP(7)2 Zastosować zasady ergonomii koncepcyjnej i korekcyjnej.
BHP(8)1 Dobrać odzież ochronną do wykonywanych działań
BHP(8)2 Zastosować środki ochrony zbiorowej podczas wykonywanie pracy
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BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa
dotyczące ochrony przeciwpożarowej i
ochrony środowiska
BHP(10) udziela pierwszej pomocy
poszkodowanym w wypadkach przy pracy
oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia

OMZ(5) Wprowadzić rozwiązania
techniczne i organizacyjne wpływające na
poprawę warunków i jakość pracy

BHP(9)1 Zastosować zasady postępowania przeciwpożarowego
BHP(9)2 Opisać sygnały alarmowe.
BHP(10)1 Kompletować zawartość apteczki
BHP(10)2 Przeprowadzić dialog z dyspozytorem wzywając pomoc
BHP(10)3 Wykonać resuscytację krążeniowo- oddechową
BHP(10)4 Udzielić pierwszej pomocy stosownie do urazu
OMZ(5)1 Proponować zmiany w organizacji pracy mające na celu poprawę wydajności i
jakości pracy
OMZ(5)2 Proponować rozwiązania techniczne mające na celu poprawę wydajności i
jakości pracy

Z.6.1 (1) posługuje się dokumentacją
dotyczącą sytuacji zdrowotnej i społecznej
osoby podopiecznej
Z.6.2 (1) świadczy usługi opiekuńczowspierające zgodnie z procedurami i
standardami opieki

Z.6.1 (1)1 Zanalizować dokumentację medyczną osoby podopiecznej

Z.6.2 (4) udziela pierwszej pomocy w
stanach zagrożenia zdrowia i życia osoby
podopiecznej

Z.6.2 (4)1 Prowadzić sztuczne oddychanie i uciski klatki piersiowej

Z.6.2 (5) dokonuje pomiaru parametrów
życiowych osoby podopiecznej

Z.6.2(5)1 Zmierzyć tętno i ocenić wynik pomiaru

Z.6.1 (1) 2 Zanalizować dokumentację dotyczącą sytuacji społecznej osoby podopiecznej
Z.6.2 (1)1 Wykonać zabiegi higieniczne zgodnie z procedurą.
Z.6.2 (1)2 Określić zadania opiekuna w standardowym przyjęciu nowego podopiecznego
DPS
Z.6.2(4)2 Wykonać resuscytację osoby podopiecznej przy użyciu AED
Z.6.2(4)3 Zaopatrzyć rany różnych okolic ciała, unieruchomić kości długie, unieruchomić
głowę u poszkodowanego po urazie
Z.6.2(5)2 Zmierzyć temperaturę ciała i ocenić wynik pomiaru
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Z.6.2(5)3 Zmierzyć częstość oddechów i ocenić wynik pomiaru.
Z.6.2(5)4 Zmierzyć ciśnienie, zanotować i ocenić wynik pomiaru.
Z.6.2 (7) wykonuje czynności opiekuńcze i
higieniczne u osoby podopiecznej

Z.6.2(7)1 Wykonać toaletę u osoby leżącej.
Z.6.2(7)2 Wykonać kąpiel u osoby leżącej.
Z.6.2(7)3 Wykonać mycie głowy u osoby leżące
Z.6.2(7)4 Wykonać toaletę pośmiertną.

Z.6.2 (10) pomaga osobie podopiecznej w
przyjmowaniu leków zleconych przez
lekarza
Z.6.2 (11) prowadzi profilaktykę
przeciwodleżynową u osoby podopiecznej

Z.6.2(7)5 Karmić osobę leżącą.
Z 6.2 (10) 1 Ocenić stan podopiecznego pod kątem możliwości przyjmowania leków
doustnych
Z 6.2 (10)2 Podać podopiecznemu leki i sprawdzić ich przyjęcie
Z.6.2 (11)1 Scharakteryzować przyczyny powstawania i fazy rozwoju odleżyn
Z.6.2(11)2 Przygotować i zastosować udogodnienia

Aktywizacja osoby
podopiecznej

Z.6.2(11)3 Wykonać zmianę pozycji ułożeniowej podopiecznego leżącego.
Z.6.2 (12) przestrzega zasad i określa
rodzaje i techniki wykonywania zabiegów
przeciwzapalnych u osoby podopiecznej
Z.6.2 (13) udziela pomocy w korzystaniu ze
sprzętu ortopedycznego i udogodnień
technicznych dla osób niepełnosprawnych

Z.6.2 (12)1 Przygotować zestaw do założenia okładu i kompresu
Z.6.2 (12)2 Założyć okład i kompres na czas zgodny z zasadą ich działania
Z.6.2 (13)1 Pomagać podopiecznemu w korzystaniu ze sprzętu ortopedycznego zgodnie z
instrukcją obsługi.

Z.6.2 (13) 2. Dobrać rodzaj udogodnień technicznych do potrzeb osoby podopiecznej.
Z.6.2 (14) przygotowuje osobę podopieczną Z.6.2 (14)1 Scharakteryzować model opieki Dorothy Orem.
do samoopieki, samopielęgnacji oraz
Z.6.2(14)2 Kształtować u osoby podopiecznej umiejętności samoopieki, samopielęgnacji i
prowadzenia zdrowego stylu życia
prowadzenia zdrowego stylu życia.
Z.6.2 (15)2 Pomagać w praniu bielizny osobistej i odzieży osoby podopiecznej.
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Z.6.2 (15)3 Pomagać osobie podopiecznej w przygotowaniu potraw.
Z.6.3 (1) inicjuje i podtrzymuje pozytywne
relacje osoby podopiecznej z osobami z
najbliższego otoczenia

Z.6.3(1)1 Zidentyfikować w najbliższym środowisku osoby ważne dla osoby podopiecznej
Z.6.3(1)2 Nawiązać kontakt i rozwijać relacje z osobami z najbliższego środowiska
ważnymi dla osoby podopiecznej
Z.6.3(1)3 Współdziałać z osobami z najbliższego środowiska na rzecz osoby podopiecznej

Z.6.3 (2) pomaga i udziela wsparcia w
rozwiązywaniu problemów osobistych i
społecznych osoby podopiecznej

Z.6.3 (3) mobilizuje i wspiera osobę
podopieczną w wyborze aktywnych form
spędzania czasu wolnego sprzyjających
samorealizacji, z uwzględnieniem potrzeb
i możliwości osoby podopiecznej
Z.6.3 (4) mobilizuje i wspiera osobę
podopieczną do aktywności w zależności
od jej wieku, stanu jej zdrowia i
niepełnosprawności
Z.6.3 (5) aktywizuje ważne dla
podopiecznego osoby z najbliższego
środowiska i współdziała z nimi

Z.6.3 (2)1 Rozpoznać problemy osobiste i społeczne osoby podopiecznej
Z.6.3 (2)2 Udzielić wsparcia emocjonalnego osobie podopiecznej doświadczającej
problemów społecznych i osobistych
Z.6.3 (2)3 Pomagać osobie podopiecznej w rozwiązywaniu jej problemów społecznych i
osobistych
Z.6.3(3)1 Rozpoznać potrzeby, zainteresowania i możliwości osoby podopiecznej w
zakresie form spędzania czasu wolnego.
Z.6.3(3)2 Dostosować formy, techniki i metody terapii zajęciowej do potrzeb, oczekiwań i
możliwości osoby podopiecznej.
Z.6.3(3)3 Zastosować różnorodne formy spędzania czasu wolnego przez osobę
podopieczną.
Z.6.3 (4)1 Zmobilizować osobę podopieczną do aktywności socjoterapeutycznej.
Z.6.3 (4)2 Prowadzić zajęcia z osoba podopieczną przy użyciu metod ergoterapii
Z.6.3 (4)3 Prowadzić zajęcia z osoba podopieczną przy użyciu metod arteterapii
Z.6.3(5)1 Rozpoznać ważne dla osoby podopiecznej osoby z najbliższego środowiska
Z.6.3(5)2 Nawiązać kontakt i rozwijać relację z osobami z najbliższego środowiska
ważnymi dla osoby podopiecznej
Z.6.3(5)3 Współdziałać z osobami z najbliższego środowiska na rzecz osoby podopiecznej

Z.6.3 (6) pomaga podopiecznemu w

Z.6.3 (6)1 Zastosować sprzęt rehabilitacyjny i pomoce techniczne zgodnie z instrukcją
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Trening umiejętności społecznych

korzystaniu z przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych ułatwiających
samodzielne wykonywanie codziennych
czynności
Z.6.3 (7) wspomaga osobę podopieczną w
usprawnianiu psychofizycznym
OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu
wykonania przydzielonych zadań
OMZ(2) dobiera osoby do wykonania
przydzielonych zadań
OMZ(3) kieruje wykonaniem
przydzielonych zadań
OMZ(4) ocenia jakość wykonania
przydzielonych zadań
OMZ(6) komunikuje się ze
współpracownikami
KPS(4) jest otwarty na zmiany

KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem

obsługi.
Z.6.3 (6)2 Instruować osobę podopieczną podczas korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego
w sytuacjach nietypowych – pokonywanie barier architektonicznych.
Z.6.3 (7)1 Przeprowadzić trening pamięci, myślenia i rozpoznawania z osobą w podeszłym
wieku.
Z.6.3 (7)2 Organizować zajęcia aktywizujące ruchowo osobę podopieczną.
OMZ(1)1 Dokonać analizy przydzielonych zadań
OMZ(1)2 Zaplanować pracę zespołu
OMZ(2)1 Rozpoznawać kompetencje i umiejętności osób w zespole
OMZ(2)2 Rozdzielać zadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu
OMZ(3)1 Mobilizować współpracowników do wykonywania zadań
OMZ(3)2 Wydawać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania
OMZ(4)1 Monitorować jakość wykonywanych zadań
OMZ(4)2 Ocenić jakość wykonanych zadań według przyjętych kryteriów
OMZ(6)1 Słuchać argumentów i wyjaśnień współpracowników
OMZ(6)2 Argumentować swoje decyzje w rozmowach ze współpracownikami
KPS(4)1 Podejmować nowe wyzwania
KPS(4)2 Wykazać się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik
pracy
KPS(5)1 Przewidywać sytuacje wywołujące stres
KPS(5)2 Zastosować sposoby radzenia sobie ze stresem
KPS(5)3 Określić skutki stresu

KPS(9) potrafi negocjować warunki
porozumień

KPS(9)1 Zastosować techniki negocjacyjne
KPS(9)2 Zachowywać się asertywnie
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KPS(9)3 Proponować konstruktywne rozwiązania
KPS(10) współpracuje w zespole

KPS(10)1 Doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne
KPS(10)2 Uwzględniać opinie i pomysły innych członków zespołu
KPS(10)3 Modyfikować działania w oparciu o wspólnie wypracowane stanowisko
KPS(10)4 Rozwiązywać konflikty w zespole

PKZ(Z.c)(6) dobiera metody
komunikowania się i negocjacji w różnych
sytuacjach społecznych

PKZ(Z.c)(7) określa przyczyny stresu oraz
stosuje konstruktywne sposoby radzenia
sobie ze stresem i zapobiegania wypaleniu
zawodowemu

PKZ(Z.c)(6)1 Zastosować zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej
PKZ(Z.c)(6)2 Zastosować formy i środki komunikacji zapobiegające zakłóceniom w
przebiegu tego procesu
PKZ(Z.c)(6)3 Zastosować zasady negocjacji oraz techniki negocjacyjne uwzględniające
aspekty różnych sytuacji społecznych
PKZ(Z.c)(7)1 Wyjaśnić mechanizm powstawania reakcji stresu oraz zidentyfikować czynniki
będące przyczyną stresu
PKZ(Z.c)(7)2 Rozróżnić metody terapii oraz stosować techniki autoterapii stresu
uwzględniające uwarunkowania indywidualne i sytuacyjne

PKZ(Z.c)(7)3 Wyjaśnić zjawisko wypalenia zawodowego oraz opisać symptomy zespołu
PKZ(Z.c)(7)4 Opracować plan działań zapobiegających powstaniu zespołu wypalenia
zawodowego
Z.6.1 (10) wykorzystuje metody i techniki
Z.6.1 (10)1 Dobrać metody i techniki zapobiegające skutkom stresu w zależności od wieku
zapobiegające skutkom długotrwałego
i stanu zdrowia osoby podopiecznej
stresu i przeciwdziałające wypaleniu
Z.6.1 (10)2 Przeprowadzić ćwiczenia służące łagodzeniu reakcji stresu u osoby
zawodowemu osoby podopiecznej
podopiecznej uwzględniając jej wiek i stan zdrowia
Z.6.2 (8) opiekuje się osobą podopieczną w Z.6.2 (8)1 Wykonać czynności opiekuńcze w terminalnej fazie choroby osoby
terminalnej fazie choroby i udziela jej
podopiecznej
wsparcia emocjonalnego
Z.6.2 (8)2 Udzielić wsparcia emocjonalnego osobie podopiecznej w terminalnej fazie
choroby
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BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i
życia człowieka oraz mienia i środowiska
związane z wykonywaniem zadań
zawodowych
BHP(5) określa zagrożenia związane z
występowaniem szkodliwych czynników
w środowisku pracy

Praktyki zawodowe

BHP(7) organizuje stanowisko pracy
zgodnie z obowiązującymi wymaganiami
ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i
higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i
ochrony środowiska
BHP(8) stosuje środki ochrony
indywidualnej i zbiorowej podczas
wykonywania zadań zawodowych
KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki
KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w
realizacji zadań
KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych
działań
KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej

BHP(4)1. Zróżnicować rodzaje zagrożeń w środowisku pracy
BHP(4).2.Zapobiec występowaniu zagrożeń dla zdrowia i życia w środowisku pracy
BHP(4).3. Zapobiec degradacji środowiska i mienia w środowisku pracy
BHP.(5).1.Dokonać podziału czynników szkodliwych na fizyczne, chemiczne, biologiczne i
psychofizyczne
BHP.(5).2.Zróżnicować czynniki niebezpieczne i szkodliwe.
BHP(5)3 Wykonać prace z użyciem substancji szkodliwych zgodnie z instrukcjami
BHP(7)1Przygotować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami
BHP(7)2 Zastosować zasady ergonomii koncepcyjnej i korekcyjnej.

BHP(8)1 Dobrać odzież ochronną do wykonywanych działań
BHP(8)2 Zastosować środki ochrony zbiorowej podczas wykonywanie pracy
KPS(1)1 Przestrzegać zasad kultury w kontaktach z osobą podopieczną
KPS(1)2 Dbać o poszanowanie godności osobistej osoby podopiecznej
KPS(2)1 Realizować konsekwentnie powierzone i zaplanowane zadania zawodowe
KPS(2)2Rozwiązywać twórczo pojawiające się problemy w pracy z osobą podopieczną
KPS(3)1 Przewidzieć skutki podjętych działań dla zdrowia i życia osoby niepełnosprawnej
KPS(3)2Przewidzieć skutki działań osób ze środowiska społecznego na stan psychiczny i
zachowanie osoby niepełnosprawnej
KPS(7)1Przewidzieć skutki ujawnienia otoczeniu społecznemu informacji dotyczących
funkcjonowania biologicznego, psychicznego i społecznego osoby niepełnosprawnej
KPS(7)2Postępować etycznie wobec osoby niepełnosprawnej
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KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za
podejmowane działania
Z.6.1 (1) posługuje się dokumentacją
dotyczącą sytuacji zdrowotnej i społecznej
osoby podopiecznej
Z.6.1 (4) ocenia możliwości i ograniczenia
osoby podopiecznej w zaspokajaniu
potrzeb biologicznych, psychicznych i
społecznych wynikające z wieku i
niepełnosprawności
Z.6.1 (6) rozpoznaje potrzeby i problemy
osoby podopiecznej

Z.6.1 (7) opracowuje plan pomocy i
procesu opieki nad osobą podopieczną
Z.6.1 (8) dobiera metody, techniki i
narzędzia pracy do zaplanowanych działań
opiekuńczych osoby podopiecznej
Z.6.1 (9) współpracuje z członkami zespołu
terapeutycznego

KPS(8)1Wykonać kompetentnie zadania zawodowe
KPS(8)2Ponieść konsekwencje własnych działań zawodowych
Z.6.1(1)1 Zanalizować zalecenia personelu medycznego dotyczące działań opiekuńczych
Z.6.1(1)2Zanalizować informacje zawarte w dokumentacji pracownika socjalnego
dotyczące sytuacji społecznej osoby podopiecznej
Z.6.1(4)2Ocenić możliwości osoby podopiecznej w zaspokajaniu potrzeb biologicznych,
psychicznych i społecznych
Z.6.1(4)3Wskazać ograniczenia osoby podopiecznej w zaspokajaniu potrzeb biologicznych,
psychicznych i społecznych wynikające z wieku i niepełnosprawności
Z.6.1(6)1Ocenić poziom zaspokojenia potrzeb osoby podopiecznej w oparciu o
prowadzone rozmowy i obserwację
Z.6.1 (6)2 Rozpoznać problemy społeczne osoby podopiecznej
Z.6.1(6)3Ocenić poziom integracji społecznej osoby podopiecznej
Z.6.1(7)1 Określić zasady opracowywania planu pomocy i procesu opieki nad osobą
podopieczną.
Z.6.1(7)2 Planować pomoc i opiekę nad osobą podopieczną.
Z.6.1 (8)1 Określić zakres niezbędnych działań opiekuńczych
Z.6.1(8)2 Dobrać rodzaje działań opiekuńczych do potrzeb osoby podopiecznej
Z.6.1(8)3 Dobrać metody i techniki wykonywanych działań opiekuńczych do stanu osoby
podopiecznej
Z.6.1(9) 2Określić zasady, metody i formy współpracy opiekuna z członkami zespołu
terapeutycznego.
Z.6.1(9)4 Wykonać zadania zawodowe we współpracy z członkami zespołu
terapeutycznego
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Z.6.2 (1) świadczy usługi opiekuńczowspierające zgodnie z procedurami i
standardami opieki

Z.6.2(1)1 Wykonać czynności opiekuńcze zgodnie z procedurą przestrzegając zasad
kultury i etyki
Z.6.2(1)2 Określić zadania opiekuna w standardowym przyjęciu nowego podopiecznego
DPS
Z.6.2(1)3 Stosować procedury i standardy obowiązujące w DPS
Z.6.2 (3) przeciwdziała zagrożeniom
Z.6.2 (3)1 Ocenić stan świadomości osoby podopiecznej
zdrowia i życia osoby podopiecznej
Z.6.2 (3)2 Ocenić podstawowe funkcje życiowe
Z.6.2 (3)3 Rozpoznać objawy zagrożeń zdrowia i życia osoby podopiecznej
Z.6.2 (7) wykonuje czynności opiekuńcze i Z.6.2(7)1 Wykonać zabiegi higieniczne i czynności pielęgnacyjne
higieniczne u osoby podopiecznej
Z.6.2(7)2 Wykonać zadania związane z udziałem osoby podopiecznej w leczeniu,
rehabilitacji i terapii zajęciowej
Z.6.2 (8) opiekuje się osobą podopieczną w Z.6.2 (8)1 Wykonać czynności opiekuńcze w terminalnej fazie choroby osoby
terminalnej fazie choroby i udziela jej
podopiecznej
wsparcia emocjonalnego
Z.6.2(8)2 Udzielić wsparcia emocjonalnego osobie podopiecznej w terminalnej fazie
choroby
Z.6.2 (9) pomaga osobie podopiecznej w
Z.6.2(9)1 Wspierać osobę podopieczną w samodzielnej realizacji potrzeb biologicznych
zaspokajaniu potrzeb bio-psychoZ.6.2(9)2Wspierać osobę podopieczną w planowaniu i realizacji aktywności psychicznej z
społecznych
zastosowaniem biblioterapii, muzykoterapii i ludoterapii
Z.6.2(9)3 Wykonać zadania związane z udziałem osoby podopiecznej w terapii zajęciowej,
spotkaniach społeczności DPS i społecznością lokalną
Z.6.2 (11) prowadzi profilaktykę
Z.6.2(11)2 Przygotować i zastosować udogodnienia
przeciwodleżynową u osoby podopiecznej Z.6.2(11)3Wykonać zmianę pozycji ułożeniowej podopiecznego leżącego.
Z.6.2 (12) przestrzega zasad i określa
Z.6.2(12)1Przygotować zestaw do założenia okładu i kompresu
rodzaje i techniki wykonywania zabiegów
Z.6.2 (12)2 Założyć okład i kompres na czas zgodny z zasadą ich działania
przeciwzapalnych u osoby podopiecznej
Z.6.2 (15) pomaga osobie podopiecznej w Z.6.2(15)1 Pomagać w planowaniu wydatków.
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organizowaniu gospodarstwa domowego
w warunkach domu pomocy społecznej

Z.6.2 (15)2 Pomagać w praniu bielizny osobistej i odzieży osoby podopiecznej.

Z.6.3 (3) mobilizuje i wspiera osobę
podopieczną w wyborze aktywnych form
spędzania czasu wolnego sprzyjających
samorealizacji, z uwzględnieniem potrzeb
i możliwości osoby podopiecznej

Z.6.3(3)1 Rozpoznać potrzeby, zainteresowania i możliwości osoby podopiecznej w
zakresie form spędzania czasu wolnego.
Z.6.3(3)2 Dostosować formy, techniki i metody terapii zajęciowej do potrzeb, oczekiwań i
możliwości osoby podopiecznej.
Z.6.3(3)3 Zastosować różnorodne formy spędzania czasu wolnego przez osobę
podopieczną.
Z.6.3(5)1 Rozpoznać ważne dla osoby podopiecznej osoby z najbliższego środowiska
Z.6.3(5)2 Nawiązać kontakt i rozwijać relację z osobami z najbliższego środowiska
ważnymi dla osoby podopiecznej
Z.6.3(5)3 Współdziałać z osobami z najbliższego środowiska na rzecz osoby podopiecznej

Z.6.3 (5) aktywizuje ważne dla
podopiecznego osoby z najbliższego
środowiska i współdziała z nimi

Z.6.2 (15)3 Pomagać osobie podopiecznej w przygotowaniu potraw.
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