
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Seminarium dyplomowe 

Nazwa w języku angielskim:  Diploma seminar 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika  

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Przedmiot obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Studia pierwszego stopnia 

Rok studiów:  drugi i trzeci 

Semestr:  czwarty, piąty i szósty 

Liczba punktów ECTS:  12 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr hab. Anna Klim-Klimaszewska, prof. uczelni 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Prof. dr hab. Ryszard Bera, dr Ewa Jówko, 

dr Renata Matysiuk 

Założenia i cele przedmiotu: 

Poznanie przez studentów podstawowych zasad 

pracy naukowej w tym zasad przygotowania i 

redagowania pracy dyplomowej. Omawianie literatury 

dotyczącej problematyki określonej w tematach prac. 

Wybór problemów badawczych – tematów prac. 

Nabywanie kompetencji i orientacji w zakresie metod, 

technik i narzędzi badawczych, umiejętności 

formułowania problemów i hipotez. Wdrażanie do 

samodzielnej, twórczej pracy w oparciu o warsztat 

metodologiczny. Konstruowanie aparatu przypisów i 

bibliografii. Monitorowanie realizacji badań i pisania 

prac. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na 

analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie 

prostych badań pedagogicznych; potrafi sformułować wnioski, 

opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz 

wskazywać kierunki dalszych badań 

K_U05 

U_02 

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu 

analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań 

pedagogicznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów 

pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz 

przewidywać skutki planowanych działań 

K_U06 



Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje 

działania pedagogiczne 
K_K02 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowe paradygmaty wiedzy naukowej i specyfika badań ilościowych i jakościowych. Krytyczna 

postawa wobec wybieranych narzędzi badawczych; stosowania wybranych orientacji badawczych w 

badaniach własnych. Próby łączenia badań ilościowych i jakościowych. Wyjaśnianie i rozumienie, jako 

główne procedury eksplanacyjne. Problem i kryteria testowalności teorii. Prawa nauki – ich rodzaje, 

weryfikacja i falsyfikacja, jako procedury sprawdzania praw. Wartościowanie, jako element metodologii 

badań. Obecność wartościowania na poszczególnych etapach procesu badawczego. Etyczne problemy 

terenowych badań empirycznych. 

Treści modułu kształcenia: 

Semestr 4. Cel, zakres i przedmiot seminarium dyplomowego. Omówienie podstawowych pojęć 

związanych z metodologią i przebiegiem badania naukowego. Określenie problematyki badawczej i tematu 

(tytułu) pracy wraz z uzasadnieniem. Opis zasad konstrukcji planu pracy. Dyskusja o literaturze przedmiotu 

i źródłach pozyskania danych. Prezentacja samodzielnie przygotowanych planów pracy dyplomowej. 

Korekta i ostateczne zaakceptowanie planów prac. 

Semestr 5. Prezentacja zasad piśmiennictwa naukowego oraz wymagań stawianych tekstowi pracy 

dyplomowej. Formułowanie i korygowanie rozdziału pracy zawierającego przedmiot, cel i zakres badania. 

Dyskusja nad wyborem metod i sformułowaniem treści rozdziału zawierającego aspekty metodologiczne. 

Prezentacja rozdziałów pracy o charakterze teoretycznym wraz z ich przyjęciem.  

Semestr 6. Prezentacja i ocena zebranych materiałów statystycznych, archiwistycznych, źródłowych, 

niezbędnych do konstrukcji empirycznej części pracy. Przegląd wyników i dyskusja nad rezultatami 

przeprowadzonych analiz empirycznych. Sformułowanie i prezentacja zasadniczej empirycznej części 

pracy. Ostateczne formułowanie części empirycznej oraz całościowa konstrukcja pracy. 

Literatura podstawowa: 

1. Apanowicz J., Metodologia nauk, Toruń 2003 

2. Bereźnicki F., Prace magisterskie z pedagogiki, Kraków 2008 

3. Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa 2000 

4. Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2000 

5. Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1999 

6. Maszke A.W., Metody i techniki badań pedagogicznych, Rzeszów 2008 

7. Palka S. (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1998 

8. Palka S., Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańsk 2006 

9. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 2010 

10. Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995 

11. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2000 



12. Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 1997 

13. Żegnałek K., Metody i techniki stosowane w badaniach pedagogicznych, Warszawa 2008 

Literatura dodatkowa: 

1. Batorski D., Olcoń-Kubicka M., Prowadzenie badań przez Internet – podstawowe zagadnienia 

metodologiczne 

2. Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, Warszawa 2005 

3. Desperak I., Ankieta w szkole, „Kwartalnik Pedagogiczny”, 2000, nr 3-4 

4. Ferguson G. A., Takane Y., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Warszawa 2004 

5. Kolman R., Zdobywanie wiedzy. Poradnik podnoszenia kwalifikacji (magisteria, doktoraty, 

habilitacje), Bydgoszcz-Gdańsk 2004 

6. Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Warszawa 2000 

7. Sztabiński P. B., Skawiński Z., Sztabiński F., Feldwork jest sztuką. Jako dobrać respondenta, 

skłonić do udziału w wywiadzie, rzetelnie i sprawnie zrealizować badanie, Warszawa 2005 

8. Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską, Kraków 2005 

9. Zenderowski R, Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, Warszawa 

2007/8 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody słowne, oglądowe i praktycznego działania. Ćwiczenia z wykorzystaniem różnych metod (np. 

dyskusja, praca samodzielna, praca w grupach), zajęcia pokazowe. Prezentacje komputerowe (rysunki, 

schematy własnej konstrukcji, tabele, zdjęcia, filmy, reportaże). Opracowanie autorskiego planu spotkań 

seminaryjnych w oparciu o aktywność słuchaczy. Koncepcja praktycznych działań nauczyciela, techniki, 

metody i środki badawcze, diagnostyczne niezbędne dla podjęcia pracy badawczej pedagoga, w tym: 

prezentacja celów i hipotez pracy dyplomowej; prezentacja koncepcji pracy dyplomowej z zastosowaniem 

informatycznych programów, systemów oraz technik audiowizualnych; dyskusje w ramach grupy 

seminaryjnej związane z problematyką seminarium dyplomowego 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Zatwierdzenie złożonego planu pracy i wykazu literatury. Zatwierdzenie i przyjęcie części teoretycznej 

pracy i planu badań. Zatwierdzenie i przyjęcie całości pracy 

Forma i warunki zaliczenia: 

Student uzyskuje zaliczenie przedmiotu, jeśli na koniec danego semestru zrealizuje: semestr 4 – 

sformułuje tytuł pracy i przygotuje plan pracy, a także zbierze niezbędną literaturę przedmiotu, semestr 5 – 

przygotuje i zaprezentuje część teoretyczną pracy i koncepcję badań, semestr 6 – przeprowadzi badania 

empiryczne, napisze i złoży gotową pracę dyplomową. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 90 godzin 

Udział w konsultacjach  60 godzin 



Samodzielna praca studenta nad studiowaniem 

literatury przedmiotu 
50 godzin 

Samodzielna praca nad przygotowaniem pracy 

dyplomowej 
100 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 300 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 12 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 54 godziny 

Udział w konsultacjach  36 godzin 

Samodzielna praca studenta nad studiowaniem 

literatury przedmiotu 
100 godzin 

Samodzielna praca nad przygotowaniem pracy 

dyplomowej 
110 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 300 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 12 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Diagnoza pedagogiczna 

Nazwa w języku angielskim:  Diagnosis educational 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika (sp. Opiekuńczo-

wychowawcza z terapią pedagogiczną) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Przedmiot fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Studia pierwszego stopnia 

Rok studiów:  drugi 

Semestr:  czwarty 

Liczba punktów ECTS:  6 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Renata Matysiuk, dr Małgorzata Wiśniewska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Renata Matysiuk, dr Małgorzata Wiśniewska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z teorią z zakresu diagnostyki 

pedagogicznej; odpowiednimi metodami, technikami i 

narzędziami stosowanymi w diagnozie jednostek i 

środowisk wychowawczych. Nabycie wiedzy i 

kompetencji potrzebnych do realizacji zadań 

pomocowych, diagnozowania problemów dzieci, 

młodzieży i dorosłych, stymulowania ich rozwoju, 

tworzenia odpowiednich warunków do pokonywania 

problemów pojawiających się na poszczególnych 

etapach rozwoju lub będących konsekwencjami sytuacji 

kryzysowych. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 
zna terminologię używaną w diagnostyce pedagogicznej oraz jej 

zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym 
K_W01 

S_W02 
ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat metod, technik i 

narzędzi stosowanych w diagnozie jednostki i grupy wychowawczej 
K_W01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 

posiada rozwinięte umiejętności diagnostyczne: dobiera adekwatne 

metody, techniki i narzędzia diagnostyczne; posiada wiedzę w zakresie 

rozpoznawania i opisu interesujących diagnostę stanów rzeczy za 

pomocą odpowiednich metod, technik i narzędzi badawczych, ich ocenę i 

K_U03 



interpretację Celem zaprojektowania oddziaływania zapobiegawczego 

(profilaktycznego) lub korekcyjnego 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_K01 

docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i 

prawidłowych więzi w środowiskach społecznych (wychowawczych), ma 

pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu diagnozy 

pedagogicznej i budowania warsztatu pracy diagnosty. 

K_K02 

Forma i typy zajęć: Wykłady i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich 

zachodzących; ogólna wiedza w zakresie rozpoznawania i opisu interesujących diagnostę stanów rzeczy w 

obszarze wychowania i opieki. 

Treści modułu kształcenia: 

Wykłady: Teoretyczne podstawy diagnozy pedagogicznej i procesu diagnostycznego Geneza koncepcji 

diagnozy pedagogicznej, jej cele i zakres, cechy, typy i zasady oraz nurty przedmiotowe. Modele i funkcje 

diagnozy – podstawy epistemologiczne diagnozy. Podstawowe metody, techniki i narzędzia diagnostyczne 

w pedagogice. Etyczne aspekty diagnozy. Błędy diagnostyczne a odpowiedzialność zawodowa pedagoga. 

Udział dzieci w badaniach. Normy i ocenianie w diagnozie pedagogicznej. Narzędzia oceny, kryteria 

oceniania. Obiektywizacja ocen i standardy diagnostyczne. Konstruowanie procesu diagnostycznego. 

Uwarunkowania procesu diagnostycznego. Etapy, przebieg i efekty diagnozy. Interpretacja wyników badań 

diagnostycznych. Zadania diagnostyczne w organizacji pracy nauczyciela. Zastosowanie profili 

diagnostycznych w planowaniu pracy pedagogicznej (diagnoza różnicowa, funkcjonalna, nozologiczna). 

Wybrane obszary problemowe i sytuacje w pracy pedagogicznej wymagające diagnozy. Diagnoza 

zagrożeń indywidualnych i instytucjonalnych. Diagnoza środowiska rodzinnego: strategie diagnozy rodziny 

i narzędzia pomiaru cech i jakości rodziny środowiska wychowawczego rodziny. Diagnoza środowiska 

szkolnego: diagnoza funkcjonowania dziecka w szkole i rolach szkolnych, diagnoza adaptacji szkolnej i jej 

zaburzeń, diagnoza pracy zawodowej nauczyciela, ewaluacja jakości pracy szkoły. 

Ćwiczenia: Diagnoza potrzeb opiekuńczych (definicja, klasyfikacja, narzędzia diagnostyczne). Diagnoza 

nieprzystosowania społecznego (rodzaje, symptomy nieprzystosowania, techniki diagnostyczne). Diagnoza 

jednostki o specyficznych potrzebach (dysgrafia, dysleksja, dysortografia, zaburzenia lateralizacji, 

zaburzenia orientacji przestrzennej). Diagnoza łączonych zaburzeń rozwojowo-sensorycznych (ADHD, 

autyzm, zaburzenia emocjonalne, lękliwość, brak wsparcia i akceptacji, nieśmiałość itp.) Diagnoza i 

interwencja przy rozwiązywaniu wybranych problemów (agresja, przemoc rówieśnicza, przemoc w 

rodzinie, uzależnienia, niepowodzenia szkolne, wagary itp.) 

Literatura podstawowa: 

1. Deptuła M., (red.), Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej, Bydgoszcz 2006.  

2. Guziuk-Tkacz M., Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice, Warszawa 2011. 

3. Jarosz E. Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, 

Wydawnictwo Akademickie ,, Żak”, Warszawa 2008.  

4. Lisowska E., Diagnostyka pedagogiczna w pracy z dzieckiem i rodziną, Kielce 2008.  

5. Niemierko B., Diagnostyka edukacyjna, PWN, Warszawa 2009.  



6. Palka S, Diagnozowanie w działalności dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli, (w:) Edukacja 

jutra. XI Tatrzańskie seminarium naukowe. (red.), F. Bereźnicki, K. Denek, Szczecin 2005. 

7. Skałbania B., Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne, 

Kraków 2015.  

8. Wysocka E., Diagnostyka pedagogiczna, Kraków 2013. 

9. Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela, Impuls, 2006.  

10. Krakowiak K., Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży, 

Warszawa 2017. 

Literatura dodatkowa: 

1. Fleck-Bangert R., O czym mówią rysunki dzieci. Dostrzeganie i rozumienie zawartych w nich 

znaków, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2004.  

2. Jarosz E., Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Katowice 2004. 

3. Kaleta-Witusiak M., Kopik A., Walasek-Jarosz B., Techniki gromadzenia i analizy wiedzy o uczniu, 

Kielce 2013. 

4. Karwowska-Struczyk M., Hajnicz W., Obserwacja w poznawaniu dziecka, WSiP, Warszawa 2002. 

5. Lisowska E., Diagnostyka pedagogiczna w pracy z dzieckiem i rodziną, Kielce 2008. 

6. Piotrowicz R. (red.), Małe dziecko – poznanie w zabawie, wyd. APS, Warszawa 2018. 

7. Włoch S., Włoch A., Diagnoza całościowa edukacji dzieci, Impuls, Kraków 2009.  

8. Wysocka E., Człowiek a środowisko życia: podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy, 

Warszawa 2007. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład z prezentacją multimedialną. Ćwiczenia: praca w grupach, dyskusja, projekt praktyczny: diagnoza 

wybranego przypadku 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty w zakresie wiedzy i kompetencji społecznych będą weryfikowane na podstawie egzaminu w formie 

ustnej lub pisemnej. Efekty w zakresie umiejętności będą weryfikowane na podstawie opracowanej przez 

studenta diagnozy indywidualnego przypadku (30 pkt); prezentacji zagadnienia odnoszącego się do 

wybranego obszaru problemowego lub sytuacji wychowawczej, wymagającej diagnozy (20 pkt.); 

aktywności studenta podczas zajęć – wypowiedzi poparte znajomością literatury przedmiotu oraz 

przykładami praktycznymi, głos w dyskusji, zaangażowanie merytoryczne podczas pracy w grupach (10 

pkt.) 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie przez studenta powyżej 31 punktów.  

Egzamin w formie ustnej. Student losuje trzy pytania. Wypowiedź oceniana jest pod kątem 

merytoryczności i doboru argumentacji przy wyborze podejścia do zagadnienia. Omówienie każdego z 

zagadnień oceniane jest przy zastosowaniu skali ocen: niedostateczna; dostateczna; dostateczna plus; 

dobra; dobra plus: bardzo dobra. Ocenę końcową z egzaminu stanowi średnia z trzech ocen uzyskanych 

za poszczególne odpowiedzi. 

Egzamin w formie pisemnej (test). W sumarycznym zestawieniu maksymalnej liczby punktów uzyskanych z 

testu, oceny wylicza się według następującego kryterium: 0-50% − niedostateczna (2,0), 51-60% − 



dostateczna (3,0), 61-70% − dostateczna plus (3,5), 71-80% − dobra (4,0), 81-90% − dobra plus (4,5), 91-

100% − bardzo dobra (5,0). 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 30 godzin 

Udział w ćwiczeniach 30 godzin 

Udział w konsultacjach 15 godzin 

Samodzielna praca studenta 75 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 6 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 18 godzin 

Udział w ćwiczeniach 18 godzin 

Udział w konsultacjach 9 godzin 

Samodzielna praca studenta 105 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 6 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 

Nazwa w języku angielskim:  Methodology of care and educational work 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  

Pedagogika (sp. Opiekuńczo-

wychowawcza z terapią 

pedagogiczną) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Przedmiot fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Studia pierwszego stopnia 

Rok studiów:  drugi 

Semestr:  czwarty 

Liczba punktów ECTS:  12 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Beata Trębicka-Postrzygacz 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Dr Beata Trębicka-Postrzygacz, mgr Agnieszka 

Borkowska, dr Marina Sałtykowa-Wołkowicz 

Założenia i cele przedmiotu: 

Cele przedmiotu to: zapoznanie studentów z 

podstawowymi terminami i przepisami prawnymi 

dotyczącymi metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej; 

zapoznanie z wiedzą o typowych placówkach; 

zapoznanie z metodami, formami, zasadami pracy 

opiekuńczo-wychowawczej, a ponadto ze specyfiką 

wychowanków; wprowadzenie studentów w zagadnienia 

dotyczące pracy w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych; nabywanie przez studentów 

umiejętności związanych z planowaniem pracy w 

placówkach; nabywanie przez studentów umiejętności 

prowadzenia zajęć w poszczególnych placówkach, z 

uwzględnieniem specyfiki wychowanków oraz potrzeby 

stymulowania ich rozwoju; nabywanie przez studentów 

umiejętności i doświadczenia w pracy z grupą, a także 

umiejętności organizowania czasu wolnego dzieci i 

młodzieży, uczenie znaczenia współpracy szkoły z 

rodzicami i środowiskiem, np. gminą, organizacjami 

pozarządowymi; budowanie warsztatu pracy opiekuna-

wychowawcy. 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: WIEDZA 

Symbol efektu 

kierunkowego 



S_W01 

ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań 

opiekuńczo-wychowawczych, normach, procedurach stosowanych w 

różnych obszarach działalności pedagogicznej, szczególnie w 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

K_W05 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 

Symbol efektu 

kierunkowego 

S_U01 

potrafi ocenić przydatność typowych metod pracy opiekuńczo-

wychowawczej, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań 

związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej. 

K_U03 

S_U02 

potrafi prowadzić zajęcia zgodnie z wytycznymi metodyki pracy 

opiekuńczo-wychowawczej oraz czuwać nad rozwojem uczestników 

procesów pedagogicznych; ponadto potrafi wspierać ich samodzielność 

w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia 

się przez całe życie. 

K_U06, K_U04 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa, uporządkowana wiedza o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach 

w nich zachodzących oraz elementarna wiedza o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach 

życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach. 

Treści modułu kształcenia: 

Wykłady: Przedmiot i zadania metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej. Podstawowe pojęcia z zakresu 

metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej. Specyfika działalności opiekuńczo-wychowawczej. Funkcje, 

cechy, zakresy i kategorie opieki. Zasady opieki i procesu opiekuńczo-wychowawczego. Organizowanie 

działalności opiekuńczo-wychowawczej – analiza wybranych koncepcji. Typologia i kryteria podziału 

placówek opiekuńczo-wychowawczych, podstawowe regulacje prawne określające tryb tworzenia i zasady 

organizacji placówek opiekuńczo-wychowawczych w polskim systemie pomocy społecznej. 

Charakterystyka placówek opiekuńczo-wychowawczych w kontekście celów, funkcji oraz zasad 

organizacyjnych. 

Ćwiczenia: Opracowanie teoretyczne w formie prezentacji multimedialnych dwóch z podanych niżej 

tematów: Metody pracy opiekuńczo-wychowawczej, ich klasyfikacja i charakterystyka. Problematyka form i 

metod organizowania rzeczywistości opiekuńczo-wychowawczej w wybranych typach instytucji opieki 

częściowej. Problematyka form i metod organizowania rzeczywistości opiekuńczo-wychowawczej w 

wybranych typach instytucji opieki całkowitej. Planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej i zasady 

kierowania nią. Warunki skuteczności oddziaływań wychowawczych i opiekuńczych. Współpraca placówek 

opieki zastępczej ze środowiskiem rodzinnym i szkolnym. Oddziaływanie opiekuńczo-wychowawcze a 

psychika dziecka. Zjawiska społeczne występujące w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (problem 

agresji i przemocy). Zjawiska społeczne występujące w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

(zaburzenia życia emocjonalnego). Zjawiska społeczne występujące w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych, tj. problem uzależnień (alkoholizm, nikotynizm, środki odurzające, narkotyki). Brak 

wsparcia, akceptacji przez grupę i jej wpływ na zachowanie i osiągnięcia wychowanka. Metody, formy, 

techniki, środki sprzyjające budowaniu i kształtowaniu wśród wychowanków poprawnych relacji 

interpersonalnych, empatii, otwartości, integracji, asertywności, komunikacji. Jak pracować z dzieckiem z 

problemem lęku? Jak pracować z dzieckiem odmawiającym współpracy? Jak stymulować kreatywność 

dziecka i jego zdolności? Jak pracować z dzieckiem nieśmiałym? Jak pracować z dzieckiem z 

nadpobudliwością psychoruchową (ADHD)? Niepowodzenia szkolne, specyficzne problemy w uczeniu się. 

Jak skutecznie pomagać? Profilaktyka uzależnień. Możliwości i ograniczenia eliminowania czynników 



negatywnie wpływających na rozwój fizyczny, psychiczny, społeczny dzieci i młodzieży. Potrzeby 

psychiczne dzieci i młodzieży. Diagnoza, poznanie, zaspokajanie potrzeb jako warunek skutecznej pracy 

opiekuńczo-wychowawczej. Jak pracować z dziećmi i młodzieżą sprawiającą trudności wychowawcze? Jak 

pracować z przewlekle chorymi dziećmi i młodzieżą? Problem wagarów wśród uczniów/wychowanków. 

Arteterapia w procesie wspomagania rozwoju oraz zachowań i osiągnięć wychowanków. Różnorodność 

terapii a zajęcia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Znaczenie, sposoby realizacji, efektywność. 

Atmosfera życia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wady i zalety wychowania w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej. Trudności w pracy opiekuńczo-wychowawczej. Opracowanie czterech 

scenariuszy z wykorzystaniem różnych rodzajów terapii (bajkoterapia, muzykoterapia, psychodrama, 

arteterapia itd.) dla grupy podopiecznych/wychowanków w danym typie placówki. Samodzielne 

przeprowadzenie czterech symulowanych zajęć, wg przygotowanych wcześniej scenariuszy, w grupie 

laboratoryjnej. 

Literatura podstawowa: 

1. Górnicka B., Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej – wybrane zagadnienia. Podręcznik 

akademicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016. 

2. Brągiel J., Badora S. (red.), Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie 

pomocy społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005. 

3. Antas A., Wybrane problemy pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą. Z praktyki 

studenckiej, cz. 1, Wyd. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2011. 

4. Antas-Jaszczuk A., Trębicka-Postrzygacz B., Wybrane problemy pracy opiekuńczo-wychowawczej 

z dziećmi i młodzieżą. Z praktyki studenckiej, cz. 2, Wyd. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny 

w Siedlcach, Siedlce 2013. 

Literatura dodatkowa: 

1. Szczepańska M., Praca opiekuńczo-wychowawcza. T. 3. Kontekst autorski, Wydawnictwo 

Akademickie AMW, Gdynia 2016. 

2. Głodkowska J., Model kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – różnice nie 

mogą dzielić, [w:] Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, Wyd. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2010. 

3. Gajewska G., Pedagogika opiekuńcza i jej metodyka: wybrane zagadnienia teorii, metodyki i 

praktyki opiekuńczo-wychowawczej, Wyd. Gaja, Zielona Góra 2004. 

4. Wojciechowska-Charlak B., (red.), Praca opiekuńczo-wychowawcza, Wyd. Uczelniane WŚ, Kielce 

2003.  

5. Gajewska G., Szczęsna A., Doliński A., Warsztat pracy pedagoga: zbiór scenariuszy, Wyd. 

„Cogito”, Zielona Góra 1999. 

6. Gajewska G., Szczęsna A., Doliński A., Kalendarz metodyczny: refleksja teoretyczna i metodyczna: 

scenariusze zajęć, Wyd. „Cogito”, Zielona Góra 2001. 

7. Gajewska G., Szczęsna A., Doliński A., Teoretyczne i metodyczne aspekty kalendarza 

wychowawcy: scenariusze zajęć wychowawczych, Wyd. „Gaja”, Zielona Góra 2002. 

8. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, z późn.zm. 

9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z późn.zm. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 



Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna.  

Metody dydaktyczne: metody podające: wykład informacyjny, wspomagany technikami multimedialnymi 

pogadanka; metody problemowe: wykład konwersatoryjny; metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna 

(związana z wykładem, burza mózgów, panelowa); metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, 

warsztaty, drama, hospitacje. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty będą weryfikowane systematycznie na zajęciach i w czasie końcowego zaliczenia z oceną.  

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z ocenąa. Zaliczenie przedmiotu odbywa się na ostatnim wykładzie. Zaliczenie w formie ustnej 

lub pisemnej. Forma ustna polega na wylosowaniu trzech zagadnień i ich omówieniu. Forma pisemna to 

test. Podstawą zaliczenia laboratoriów są następujące warunki: opracowanie teoretyczne w formie 

prezentacji multimedialnych dwóch zagadnień, stanowiących treści laboratoriów (za każde student może 

otrzymać max 4 pkt), opracowanie przez studenta 4 scenariuszy zajęć dla określonej grupy wychowanków 

w danym typie placówki (za każdy student może otrzymać max 4 pkt), samodzielne przeprowadzenie 4 

symulowanych zajęć, wg przygotowanych scenariuszy, w grupie laboratoryjnej (za każde student może 

otrzymać max 8 pkt), aktywność studenta w czasie laboratoriów, warsztatów, dyskusji dydaktycznej (max 4 

pkt). Sumę uzyskanych przez studenta punków w ramach laboratoriów przelicza się na oceny następująco: 

0-30 pkt – ndst, 31-40 pkt – dst, 41-45 pkt – dst+, 46-50 pkt – db, 51-55 pkt – db+, 56-60 pkt – bdb. 

Poprawa dla studentów – zaliczenie ustne obejmujące zagadnienia omawiane na wykładach i 

laboratoriach. Student losuje, a następnie omawia 3 zagadnienia. Omówienie każdego z tych zagadnień 

ocenia się przy zastosowaniu skali ocen: 2; 3; 3,5; 4; 4,5; 5.Średnia tych ocen stanowi ocenę końcową. 

Bilans punktów ECTS 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach  30 godzin 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 90 godzin 

Udział w konsultacjach (wykłady) 15 godzin 

Udział w konsultacjach (laboratoria) 15 godzin 

Samodzielna praca studenta 150 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta  300 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 12 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 18 godzin 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 54 godziny 



Udział konsultacjach (wykłady) 39 godzin 

Udział w konsultacjach (laboratoria) 39 godzin 

Samodzielna praca studenta 150 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 300 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 12 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Pedagogiczne i socjalne wsparcie rodziny 

Nazwa w języku angielskim:  Pedagogical and social support for families 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  

Pedagogika (sp. Opiekuńczo-

wychowawcza z terapią 

pedagogiczną) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Przedmiot fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Studia pierwszego stopnia 

Rok studiów:  drugi 

Semestr:  czwarty 

Liczba punktów ECTS:  6 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Barbara Dobrowolska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Dr Barbara Dobrowolska, 

dr Marina Sałtykowa-Wołkowicz 

Założenia i cele przedmiotu: 

Treści programowe przedmiotu stanowią propozycję 

tworzenia satysfakcjonującej współpracy z rodzicami, 

którzy doświadczają kłopotów wychowawczych z 

dziećmi, poszukują wiedzy i dobrych wzorców 

wychowania, chcą uniknąć błędów wychowawczych i 

profilaktycznie zapobiegać ich skutkom. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 

ma podstawową wiedzę o celach, podstawach prawnych, organizacji i 

funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, 

terapeutycznych i pomocowych niosących pomoc rodzinie  

K_W01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U02 

potrafi projektować strategie działań praktycznych wobec rodziny oraz 

generować rozwiązywanie podstawowych problemów społecznych i 

pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz 

przewidywać skutki planowanych działań 

K_U07 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 



S_K01 
odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i realizuje 

działania pedagogiczne i społeczne względem rodziny  
K_K01 

Forma i typy zajęć: wykłady, ćwiczenia  

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Odwołanie się do zajęć z pedagogiki społecznej. 

Treści modułu kształcenia: 

Wykłady: Rodzina – jej struktura, cechy i funkcje. Metodyka działania w obszarze pracy socjalnej z rodziną. 

Diagnozowanie osób indywidualnych, grup, rodzin i organizacji. Praca socjalna z rodziną w pomocy 

społecznej. Interwencja kryzysowa – historia, cele, cechy, etapy prowadzenia interwencji kryzysowej. 

Strategie rozwiązywania problemów społecznych. Projekt socjalny i możliwości jego zastosowania. 

Zawieranie kontraktów. Mediacja rodzinna – ogólne założenia. Techniki i strategie w mediacji i negocjacji. 

Rola organizacji pozarządowych w lokalnej polityce rodzinnej. 

Ćwiczenia: Praca z dzieckiem i jego rodziną w wybranych krajach europejskich (Francja, Dania, Szwecja, 

Niemcy, Wielka Brytania). Wybrane metody pracy z rodziną doświadczającą problemów związanych z 

kryzysem rozwojowym (kryzysy adolescencyjne, rodzinne, zawodowe, wieku średniego, podeszłego i 

inne). 

Literatura podstawowa: 

1. Geldard Kathryn, Geldard David, Jak pracować z dziecięcymi grupami terapeutycznymi, GWP, 

2005. 

2. Gójska A., Huryn V., Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 

2007. 

3. Greenstone James L., Leviton Sharon C, Interwencja kryzysowa, Wyd. GWP, Gdańsk 2004. 

4. Jakubowska Barbara, Markiewicz Joanna, Rodzina w kryzysie, Stowarzyszenie OPTA, 2002. 

5. Łopatkowa M., Jak pracować z dzieckiem i rodziną zagrożoną, WSiP, Warszawa 1976. 

Literatura dodatkowa: 

1. Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno- kulturowy, Wyd. UJ, Kraków 2002. 

2. Ackerman Robert J., Pickering Susan E., Zanim będzie za późno. Przemoc i kontrola w rodzinie, 

GWP, Gdańsk 2004. 

3. Badora S., Z zagadnień pedagogiki opiekuńczej, Wyd. PWSzZ, Tarnobrzeg 2009. 

4. de Robertis Cristina, Metodyka działania w pracy socjalnej, Bibl. Pracownika Socjalnego, 

Warszawa, Interart1996.  

5. Garvin Charles D., Seabury Brett A., Działania interpersonalne w pracy socjalnej, T 1 i 2, Bibl. 

Pracownika Socjalnego, Warszawa Wyd. Interart, 1996. 

6. Hellinger Bert, Gabriele ten Hövel, Praca nad rodziną metodą Berta Hellingera, GWP, Gdańsk 

2002. 

7. Iwaniec Dorota, Szmagalski Jerzy, Zaburzenia rozwojowe dzieci krzywdzonych emocjonalnie, 

WUW 2004. 

8. Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006. 

9. Pawłowska R., Poradnictwo pedagogiczne, WSiP, Warszawa 1986. 



10. Pilch T., Leparczyk I., Pedagogika społeczna, Wyd. „Żak”, Warszawa 1995. 

11. Simon Fritz B., Stierlin Helm, Słownik terapii rodzin, GWP, Gdańsk 1998. 

12. Skałbania B., Poradnictwo pedagogiczne. Przegląd wybranych zagadnień, Oficyna Wyd. „Impuls”, 

Kraków 2009. 

13. Sołtysiak T., Golembowska M. (red.), Zagrożenia i zaburzenia funkcjonowania polskich rodzin, 

Wyd. WSzHE, Włocławek 2007. 

14. Stierlin H., Rücker-Embden I., Wetzel N., Wirsching M., Pierwszy wywiad z rodziną, GWP, Gdańsk 

1999. 

15. Tusznio S., Wojtkowiak M., Mediacje i negocjacje jako formy rozwiązywania konfliktu, Wyd. 

Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2004. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład wspomagany technikami multimedialnymi. Ćwiczenia wspomagane technikami multimedialnymi 

poświęcone analizie negatywnych zjawisk społecznych zagrażających współczesnej rodzinie oraz 

możliwościom ich zapobiegania i przeciwdziałania, omówieniu metod pracy z rodziną doświadczającą 

problemów związanych z wystąpieniem kryzysu rozwojowego oraz procedur stosowanych w różnych 

obszarach działalności pedagogicznej, socjalnej i prawnej 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty S_W07, S_U13, S_K02, sprawdzane będą na egzaminie ustnym. Efekty S_U13, S_K02 

sprawdzane będą na ćwiczeniach podczas przedstawiania w grupach w formie prezentacji, referatów i 

projektów praktycznych wcześniej podanych zagadnień 

Forma i warunki zaliczenia: 

Egzamin ustny. Podstawą uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest spełnienie następujących warunków: co 

najwyżej dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach, uzyskanie łącznie za wszystkie zadania 

minimum 8 punktów. Punkty uzyskuje się za: frekwencję (wszystkie ćwiczenia rozliczone – 2 pkt, co 

najwyżej 1 ćwiczenie nierozliczone – 1pkt.), aktywność (wygłoszenie wprowadzenia do dyskusji, głos w 

dyskusji od 0 do 2 pkt.), wykonanie zadań w grupach od 0 do 3 pkt. 0-7 pkt. ocena 2,0, 8 pkt. ocena 3,0, 9-

10 pkt. ocena 3,5, 11-12 pkt. ocena 4,0, 13-14 pkt. ocena 4,5, 15-16 pkt. ocena 5,0. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 45 godzin 

Udział w ćwiczeniach 15 godzin 

Udział w konsultacjach (wykład) 5 godzin 

Udział konsultacjach (ćwiczenia) 5 godzin 

Udział w egzaminie ustnym 5 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 15 godzin 



Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 10 godzin 

Samodzielne przygotowanie prezentacji 10 godzin 

Samodzielne przygotowanie referatu 10 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do egzaminu 

ustnego 
30 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 6 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 27 godzin 

Udział w ćwiczeniach 9 godzin 

Udział w konsultacjach (wykład) 2 godziny 

Udział konsultacjach (ćwiczenia) 2 godziny 

Udział w egzaminie ustnym 5 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 30 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 25 godzin 

Samodzielne przygotowanie prezentacji 10 godzin 

Samodzielne przygotowanie referatu 10 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do egzaminu 

ustnego 
30 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 6 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi 

Nazwa w języku angielskim:  Working with pupils with special educational needs 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  

Pedagogika (sp. Opiekuńczo-

wychowawcza z terapią 

pedagogiczną) 

Jednostka realizująca:  Wydział Humanistyczny 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Przedmiot fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Studia pierwszego stopnia 

Rok studiów:  drugi 

Semestr:  czwarty 

Liczba punktów ECTS:  6 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Barbara Dobrowolska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Barbara Dobrowolska, mgr Aneta Wiesner 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta w 

wiedzę dotyczącą pracy z uczniami ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, zapoznanie studentów z 

modelami postępowania z uczniami ze specyficzną 

trudnością. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 

ma podstawową uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach 

wychowawczych, głównie o uczniach ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi; ich specyfice i procesach w nich zachodzących. 

K_W06 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 

potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk 

do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności 

pedagogicznej, a szczególnie z pracą z uczniami ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. 

K_U03 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 



S_K01 

dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z 

własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje 

zgodnie z zasadami etyki. 

K_K01 

Forma i typy zajęć: Wykłady i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa znajomość psychologii i pedagogiki ogólnej i specjalnej. Znajomość podstawowych terminów 

pedagogicznych i psychologicznych. Wiedza na temat rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego 

dziecka. 

Treści modułu kształcenia: 

Edukacja inkluzyjna – podstawowe założenia. Podstawowe definicje, akty i rozporządzenia prawne 

dotyczące pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wybrane elementy diagnozy i 

poradnictwa pedagogicznego. Kompetencje nauczyciela-wychowawcy w pracy z dzieckiem ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. Metodyka zajęć rewalidacyjnych – ujęcie teoretyczne. Planowanie pracy z 

uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (IPET). Model pracy z uczniem niesłyszącym lub słabo 

słyszącym. Model pracy z uczniem niewidzącym lub słabo widzącym. Model pracy z uczniem przewlekle 

chorym. Model pracy z uczniem z niepełnosprawnością ruchową. Model pracy z uczniem z autyzmem i 

Zespołem Aspergera. Model pracy z uczniem z zaburzeniami zachowania i wybranymi zaburzeniami 

emocjonalnymi (ADHD). Model pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym. Analiza specjalnych potrzeb 

edukacyjnych, dotyczących uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, trudnościami w uczeniu się 

matematyki, niedosłyszących i niesłyszących, słabowidzących i niewidomych, z niepełnosprawnością 

ruchową w tym z afazją, upośledzonych w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z 

niepełnosprawnością sprzężoną, z autyzmem, z ADHD, niedostosowanym społecznie lub zagrożonym 

niedostosowaniem, z chorobą przewlekłą, czy wreszcie z uczniem szczególnie uzdolnionym, w tym 

uczniem z syndromem SNO – nieadekwatnych osiągnięć szkolnych. Podstawy prawne pracy z uczniem o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych i potrafi prowadzić dokumentację pracy z uczniem z SPE. 

Diagnozowanie specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia i zaprojektować program odpowiednich dla niego 

działań. Elementy terapii integracji sensorycznej. Ma możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych 

w specjalistycznej sali terapii integracji sensorycznej. Symulacje zajęć, wg przygotowanych przez nich 

scenariuszy, dotyczących pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz prezentowanie 

przez studentów teoretycznego opracowania specyficznej trudności ucznia  i  próba przygotowania 

własnego lub wykorzystania istniejącego w literaturze przedmiotu, narzędzia diagnozującego ucznia ze 

specyficzną trudnością. 

Literatura podstawowa: 

1. Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna. Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi?, MEN, Warszawa 2010. 

2. Materiały szkoleniowe. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, cz.1 i cz. 2, MEN i APS w Warszawie. 

3. Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: poradnik dla nauczyciela / Alicja 

Tanajewska, Renata Naprawa, Jadwiga Stawska, Warszawa: Difin, 2014. 

4. Specjalne potrzeby edukacyjne / Agnieszka Olechowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 

2016. 

5. Dydaktyka specjalna : wybrane zagadnienia / red. nauk. Janina Wyczesany; aut. Janina Wyczesany [et 

al.]. Gdańsk: Harmonia Universalis, 2014. 



6. Akt prawny: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach (Dz.U. 2013 poz.532). 

Literatura dodatkowa: 

1. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1 / pod red. nauk. Anny Guzy i Danuty 

Krzyżyk. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2012. 

2. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 2 / pod red. nauk. Anny Guzy oraz 

Bernadety Niesporek-Szamburskiej. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2013. 

3. Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. 

Marzeny Klaczak i Piotra Majewicza. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006. 

(Prace Monograficzne, Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; nr 451). 

4. Diagnozowanie i terapia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod redakcją Ewy Smak, 

Agnieszki Włoch, Mariusza Garbca, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015. 

5. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości 

psychofizycznych uczniów: realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na 

poszczególne edukacje oraz na zajęciach specjalistycznych : I etap edukacyjny / Renata Naprawa, Alicja 

Tanajewska, Cecylia Mach, Krystyna Szczepańska. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2017. 

6. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości 

psychofizycznych uczniów : realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na 

poszczególne edukacje oraz na zajęciach specjalistycznych: II etap edukacyjny / Renata Naprawa, Alicja 

Tanajewska, Cecylia Mach, Krystyna Szczepańska. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2017. 

7. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych : implikacje dydaktyczne i wychowawcze / redakcja 

naukowa Danuta Umiastowska, Jolanta Gebreselassie ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. 

Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, 2014. 

8. Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza, edukacja, terapia / red. nauk. Barbara 

Winczura. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. 

9. Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych / pod red. nauk. Czesława Kosakowskiego i Marzenny 

Zaorskiej. Toruń: Akapit, 2000. 

10. Dziecko o specjalnych potrzebach w kręgu interdyscyplinarnej terapii / pod red. Doroty Kohut ; Ośrodek 

Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ustroniu. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. 

11. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w drodze ku dorosłości : psychopedagogiczne 

podstawy edukacji, rewalidacji i terapii trudności w uczeniu się / pod red. nauk. Władysławy Pileckiej, 

Mirosława Rutkowskiego. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. 

12. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie / pod red. Władysławy Pileckiej, Anny 

Ozgi, Pawła Kurtka. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2005. 

13. Indywidualne wsparcie edukacyjne / redakcja i opracowanie teoretyczne Wanda Hajnicz i Agnieszka 

Konieczna. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2015. 

14. Interdyscyplinarne ujęcie procesu wspierania osób ze specjalnymi potrzebami / [red. Jolanta Zielińska, 

Katarzyna Plutecka]. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, cop. 2015. (Annales Universitatis 

Paedagogicae Cracoviensis; 172) (Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis; 4). 

15. Nauczyciel rozwijający potencjał edukacyjny jednostki / Ewa Jagiełło, Anna Klim-Klimaszewska. 

Człowiek w środowisku społecznym Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-

Humanistycznego, 2015 S. 377-393. 

16. poznawaniu siebie i świata przez dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. 

Władysławy Pileckiej, Karola Bidzińskiego, Małgorzaty Pietrzkiewicz. Kielce : Wydawnictwo 

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008. 

17. Teoretyczne i praktyczne konteksty specjalnych potrzeb edukacyjnych / pod redakcją Jolanty Rybskiej-

Klapy, Hanny Stępniewskiej-Gębik. - Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, cop. 2016. 



18. Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi : nowe oblicza 

terapii w pedagogice specjalnej / redakcja Zofia Palak, Magdalena Wójcik. - Lublin : Wydawnictwo 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. 

19. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole masowej - przygotowanie i zadania 

nauczyciela = A student with special educational needs in regular schools - tasks and preparing 

teachers / Beata Bocian-Waszkiewicz.Student Niepełnosprawny Siedlce : Wydawnictwo Uczelniane 

WSRP, 1997- Z. 15(8) 2015, s. 85-98. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody: podająca, pokaz, problemowa, dyskusja dydaktyczna, dydaktycznego działania, metoda 

przypadków. Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektów kształcenia z zakresu wiedzy i umiejętności będzie odbywać się na bieżąco na 

podstawie realizacji przez studentów zadań zleconych do opracowania w ramach ćwiczeń (symulacje 

zajęć, wg przygotowanych scenariuszy). Weryfikacja efektów kształcenia z zakresu kompetencji będzie 

natomiast podczas egzaminu ustnego. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Podstawą zaliczenia wykładów jest obecność na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione 

nieobecności. Podstawą zaliczenia ćwiczeń są następujące warunki: co najwyżej dwie nieusprawiedliwione 

nieobecności, opracowanie modelu pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

zawierającego 3 zadania: teoretyczne opracowanie specyficznej trudności ucznia (15 pkt) , narzędzie 

diagnozujące ucznia ze specyficzną trudnością (15 pkt), scenariusz zajęcia (15 pkt), aktywna postawa na 

zajęciach i przeprowadzenie symulacji zajęć (15 pkt). Sumę uzyskanych przez studenta punków w ramach 

ćwiczeń przelicza się na oceny następująco: 0-30 pkt – ndst, 31-40 pkt – dst, 41-45 pkt – dst+, 46-50 pkt – 

db, 51-55 pkt – db+, 56-60 pkt – bdb. Egzamin ustny, polegający na wylosowaniu trzech pytań z puli pytań. 

Kryteria ocen: prawidłowa, pełna odpowiedź na 3 pytania – bdb (5), prawidłowa, pełna odpowiedź na 2 

pytania – db (4), prawidłowa, pełna odpowiedź na 1 pytanie – dst (3). Poprawa dla studentów: zaliczenie 

ustne obejmujące zagadnienia omawiane na wykładach i ćwiczeniach. Student omawia 2 zagadnienia. 

Omówienie każdego z tych zagadnień ocenia się przy zastosowaniu skali ocen: 2; 3; 3,5; 4; 4,5; 5. Średnia 

tych dwóch ocen stanowi ocenę końcową. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 30 godzin 

Udział w ćwiczeniach 30 godzin 

Udział w konsultacjach (wykład) 5 godzin 

Udział konsultacjach (ćwiczenia) 5 godzin 

Udział w egzaminie ustnym 5 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 15 godzin 



Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 30 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do egzaminu 30 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 6 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 18 godzin 

Udział w ćwiczeniach 18 godzin 

Udział w konsultacjach (wykład) 2 godziny 

Udział konsultacjach (ćwiczenia) 2 godziny 

Udział w egzaminie ustnym 5 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 30 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 45 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do egzaminu 30 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 6 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Edukacja włączająca 

Nazwa w języku angielskim:  Inclusive education 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika (sp. Opiekun i 

wychowawca dziecka) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Pierwszego stopnia 

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Czwarty 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr hab. Tamara Zacharuk prof. uczelni 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr hab. Tamara Zacharuk prof. uczelni 

Założenia i cele przedmiotu: 

Założeniem przedmiotu jest wyposażenie studenta w 

wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki 

inkluzyjnej, w tym rozumienie przez niego 

podstawowych, prawnych i edukacyjnych  procesów 

integracji osób wykluczonych społecznie i 

przekształcania ich w inkluzję społeczną oraz 

wyposażenie studenta w umiejętności spójnego i 

klarownego komunikowania się z osobami 

wykluczonymi. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 

podstawowe ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania 

podejmowanych działań wobec człowieka zagrożonego wykluczeniem 

społecznym, w tym ochrony jego praw i wolności 

K_W01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 

komunikować się w sposób spójny i klarowny na poziomie werbalnym i 

pozawerbalnym z osobami pochodzącymi z różnych środowisk w 

obszarze prowadzonych działań; ma rozwinięte umiejętności komunikacji 

interpersonalnej 

K_U04 

Forma i typy zajęć: Wykład 



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa znajomość pedagogiki ogólnej, specjalnej. Znajomość podstawowych terminów 

pedagogicznych. Wiedza na temat rozwoju społecznego 

Treści modułu kształcenia: 

Zapoznanie studentów z sylabusem, zaprezentowanie oczekiwanych efektów kształcenia oraz sposobów 

ich weryfikacji. Wskazanie na kryteria zaliczenia przedmiotu. Pedagogika inkluzyjna – pogranicza 

pedagogiki specjalnej, społecznej i resocjalizacyjnej. Od wykluczenia, przez segregację, integrację po 

inkluzję. Szanse i bariery inkluzji w edukacji. Edukacja inkluzyjna jako remedium przeciw wykluczeniu 

społecznemu. Istota i znaczenie dla rozwoju inkluzji międzynarodowych raportów o stanie oświaty. Wpływ 

na rozwój inkluzji krajowych i międzynarodowych aktów prawnych. Uczeń ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi jako wyzwanie dla współczesnego pedagoga. Przygotowanie nauczycieli do realizacji 

założeń inkluzji w pedagogice. Instytucje i ich zadania w realizowaniu celów pedagogiki inkluzyjnej. 

Współczesne przemiany w obszarze inkluzji. Współpraca międzynarodowa w zakresie modernizowania 

programów bezpośrednio i pośrednio związanych z inkluzja. Cyrk motyli – po co komu inkluzja społeczna. 

Podsumowanie zajęć. Wnioski, uwagi spostrzeżenia. 

Literatura podstawowa: 

1. Pytka L, Zacharuk T., Zaburzenia przystosowania społecznego / Elementy Pedagogiki reintegracyjnej i 

edukacji inkluzyjnej - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2014 

2. Firkowska – Mankiewicz A., Edukacja- narzędziem przeciw wykluczeniu społecznemu osób 

niepełnosprawnych, w: L. Frąckiewicz (red) Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, 

IPiSS   Warszawa 2008 

3. Zacharuk T., Wprowadzenie do edukacji inkluzyjnej, wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce 2008 

4. Inkluzja społeczna jako remedium pedagogiczne w dobie kryzysu : praca zbiorowa / pod red. nauk. 

Lesława Pytki, Tamary Zacharuk, Ewy Jówko ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. 

Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2014. - 485 s. ; 24 cm. 

(Monografie ; nr 148) 

5. Krause A., Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Impuls, 2010  

6. Chrzanowska I., Pedagogika specjalna (od tradycji do współczesności), Impuls, 2015 r.,  

Literatura dodatkowa: 

1. Marciniak-Paprocka K., Uczeń nieprzystosowany społecznie i jego funkcjonowanie w szkole w myśl 

edukacji inkluzyjnej = Student maladjustet socially and opperetion of school education under inclusion , 

W: Codzienność szkoły : uczeń = The everyday life at school : the apprentice / pod red. Ewy Bochno, 

Inetty Nowosad, Mirosława J. Szymańskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2014. - S. 237-

246. 

2. Materiały szkoleniowe. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, cz.1 i cz. 2, MEN i APS w Warszawie. 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach. 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 



Metody: podająca, wykład konwersatoryjny, pokaz, klasyczna metoda problemowa. Formy: praca 

indywidualna i grupowa, zbiorowa 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty z wiedzy zostaną zweryfikowane za pomocą pracy pisemnej oraz egzaminu ustnego/pisemnego. 

Efekt z umiejętności zostanie zweryfikowany poprzez sporządzenie pracy pisemnej. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się egzaminem. Podstawą uzyskania zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie łącznie za 

pracę pisemną oraz egzamin ustny/pisemny co najmniej 51%. Sumę uzyskanych przez studenta punktów 

przelicza się na oceny następująco: Od 0-50% ocena 2,0, od 51% ocena 3,0, od 61% ocena 3,5, od 71% 

ocena 4,0, od 81% ocena 4,5, od 91% ocena 5,0. Poprawa dla studentów, którzy nie uzyskali łącznie co 

najmniej 51% - zaliczenie ustne obejmujące treści przedmiotu. Student losuje trzy zagadnienia. Omówienie 

każdego z tych zagadnień oceniane jest przy zastosowaniu skali ocen: 2; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0. Ocenę 

końcową stanowi średnia trzech ocen. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 30 godzin 

Udział w spotkaniu tematycznym 6 godzin 

Udział w konsultacjach 2 godziny 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do wykładu. Sporządzenie prac pisemnych 
27 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do egzaminu 10 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 18 godzin 

Udział w spotkaniu tematycznym 3 godziny 

Udział w konsultacjach 2 godziny 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do wykładu. Sporządzenie prac pisemnych 
37 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do egzaminu 15 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 



Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Specjalne potrzeby edukacyjne 

Nazwa w języku angielskim:  Special educational needs 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika (sp. Opiekun i 

wychowawca dziecka) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Przedmiot fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  
Studia pierwszego 

stopnia 

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Czwarty 

Liczba punktów ECTS:  6 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Katarzyna Skalska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Katarzyna Skalska, mgr Aneta Wiesner 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest ukształtowanie postawy 

wrażliwości na problemy edukacyjne, gotowości do 

komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym 

z osobami niebędącymi specjalistami w danej 

dziedzinie (rodzicami, opiekunami dzieci ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) i aktywności 

uczestniczenia w grupach i organizacjach 

realizujących działania wyrównawcze i korekcyjne. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 

zna elementarną terminologię dotyczącą specjalnych potrzeb 

edukacyjnych i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie 

pokrewnych dyscyplin naukowych 

K_W01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 

potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na 

piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień; z wykorzystaniem 

różnych ujęć teoretycznych, korzystając z dorobku nauk społecznych 

 

K_U06 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 



S_K01 

jest gotów do inicjowania działań w społeczeństwie, prezentowania 

działań w przystępnej formie w tym z zastosowaniem metod pracy z 

dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

K_K02 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Pedagogika specjalna, edukacja włączająca 

Treści modułu kształcenia: 

Podstawowe definicje, akty i rozporządzenia prawne dotyczące pracy z dzieckiem ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. Wybrane elementy diagnozy i poradnictwa pedagogicznego. Kompetencje 

nauczyciela-wychowawcy w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Metodyka zajęć 

rewalidacyjnych – ujęcie teoretyczne. Planowanie pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych (IPET). Model pracy z dzieckiem niesłyszącym lub słabo słyszącym. Model pracy z 

dzieckiem niewidzącym lub słabo widzącym. Model pracy z dzieckiem przewlekle chorym. Model pracy z 

dzieckiem z niepełnosprawnością ruchową. Model pracy z dzieckiem z autyzmem i Zespołem Aspergera. 

Model pracy z dzieckiem z zaburzeniami zachowania i wybranymi zaburzeniami emocjonalnymi (ADHD). 

Model pracy z dzieckiem szczególnie uzdolnionym. 

Literatura podstawowa: 

1. Chrzanowska I., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 

Kraków 2021, s. 546-609. 

2. Firkowska-Mankiewicz A.: Edukacja włączająca – wyzwaniem dla polskiej szkoły. Szkoła Specjalna. 

2004, nr 1 

3. Olechowska A., Specjalne potrzeby edukacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021 

4. Plichta P., Jagoszewska I., Gładyszewska-Cylulko J., Szczupał B., Drzazga A., Cytowska B., Specjalne 

potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami. Charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie, 

Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2017 

5. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały 

szkoleniowe, cz. I i II. MEN, Warszawa 2010. 

6. Szczygieł B., Jak pracować z dzieckiem niepełnosprawnym?, Oficyna Wydawnicza „Im-puls”, Kraków 

2001. 

7. Wyczesany J. Mikruta A /red./, Kształcenie zintegrowane dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2002 

8. Zacharuk T., Wprowadzenie do edukacji inkluzyjnej. Wydawnictwo AP, Siedlce 2008 

Literatura dodatkowa: 

1. Ainscow M.: Robić właściwe rzeczy. Potrzeby specjalne z perspektywy doskonalenia szkoły. W: 

Integracja dzieci o specjalnych potrzebach : wybrane zagadnienia etyczne / red. G. Fairbairn, S. 

Fairbairn. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa 

Edukacji Narodowej, 2000, 

2. Baylis P.: Edukacja włączająca. W: Od nauczania integracyjnego do szkoły równych szans : materiały z 

konferencji, Konstancin 28-29 października 2002. Oprac. J. Bogucka, D. Żyro, T. Wejner. Warszawa : 

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej : Biuro RPD, 2002 

3. Farrell P.: The impact of research on developments in inclusive education. International Journal of 

Inclusive Education. 2000  

4. Zacharuk T.,  Bocian B., Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole – perspektywa 

pedagogiczna, „Oświata Mazowiecka”  nr 02,  2011 



5. Zacharuk T., Bocian B., ЭКС-ПРЕС Габрово, СОЦИАЛЬНАЯ ОХРАНА И ЗАЩИТА ДЕТЕЙ в 

Болгарии, Польше, России, Словацкой Республике, Чешской Республике и Федеративной 

Республике Германия, Забота о ребенке в Польше, 2011, s. 71-115. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład konwersatoryjny; klasyczna metoda problemowa; metody aktywizujące: metoda sytuacyjna, 

obserwacja uczestnicząca, modelowanie i symulacje, burza mózgów; mapy myśli metody eksponujące: 

film, pokaz połączony z przeżyciem, prezentacje multimedialne;  

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty zostaną zweryfikowane za pośrednictwem egzaminu w formie pisemnej. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym, podstawą zaliczenia jest uzyskanie odpowiedniej sumy 

punktów z pisemnego opracowania odpowiedzi na 3 pytania z listy zagadnień. Sumę uzyskanych przez 

studenta punktów przelicza się na oceny następująco: 0-50% punktów – ocena niedostateczna, 51% 

punktów – ocena dostateczna, 61% punktów – ocena dostateczna plus, 71% punktów – ocena dobra, 81% 

punktów – ocena dobra plus, 91% punktów – ocena bardzo dobra. Poprawa dla studentów, którzy nie 

uzyskali łącznie co najmniej 51% -  zaliczenie ustne obejmujące treści przedmiotu. . Student losuje trzy 

zagadnienia. Omówienie każdego z tych zagadnień oceniane jest przy zastosowaniu skali ocen: 2; 3,0; 

3,5; 4,0; 4,5; 5,0. Ocenę końcową stanowi średnia trzech ocen. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 30 godzin 

Udział w ćwiczeniach  30 godzin 

Udział w konsultacjach 15 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 25 godzin 

Samodzielna praca nad przygotowaniem do zajęć 25 godzin 

Samodzielna praca nad przygotowaniem do 

egzaminu 
25 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 6 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 18 godzin 

Udział w ćwiczeniach  18 godzin 



Udział w konsultacjach 14 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 35 godzin 

Samodzielna praca nad przygotowaniem do zajęć 35 godzin 

Samodzielna praca nad przygotowaniem do 

egzaminu 

30 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 6 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Opieka i pielęgnacja małego dziecka 

Nazwa w języku angielskim:  Care and maintenance of a small child 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika (sp. Opiekun i 

wychowawca dziecka) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Czwarty 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Ewa Jówko 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Ewa Jówko 

Założenia i cele przedmiotu: 

Przedmiot ma na celu zapoznanie z zagadnieniami 

dotyczącymi opieki i pielęgnacji małego dziecka jako 

teoretycznej refleksji i praktyki w zakresie ingerencji 

w jego rozwój i wychowanie, zaznajomienie z 

problematyką monitorowania i stymulacji rozwoju 

dziecka oraz zasad zaspakajania jego potrzeb. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 

potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu 

pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i 

interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, 

opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów 

ludzkich zachowań 

K_U01 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki dziecka i psychologii 

Treści modułu kształcenia: 

Metody kontroli i oceny rozwoju fizycznego dziecka. Hierarchia potrzeb biopsychospołecznych małego 

dziecka. Podstawowe czynności pielęgnacyjne i opiekuńcze dzieci. Stymulacja polisensoryczna w opiece 

nad dzieckiem. Zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne w opiece nad dzieckiem. Kształtowanie nawyków 



samoobsługowych u małego dziecka. oddziaływań terapeutycznych. Rola skoordynowanych działań teamu 

specjalistów pracujących z dzieckiem. Założenia indywidualnych programów terapeutycznych 

Literatura podstawowa: 

1. Eisnberg A., Murkoff H. E., Hathaway S. DE.: Pierwszy rok życia dziecka. Poznań 2002. 

2. Eisnberg A., Murkoff H. E., Hathaway S. DE.: Drugi rok życia dziecka. Poznań 2002. 

3. Dziak A., Dziak M.: Pierwsza pomoc. Warszawa 1994 

Literatura dodatkowa: 

1. Jaczewski A.: Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania. Warszawa 2001. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia praktyczne, metody problemowe. Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Umiejętności – ocena sposobu budowania wypowiedzi ustnych (pisemnych) oraz umiejętność rozumienia i 

interpretowania wyuczonych (nabytych) informacji, aktywność na zajęciach. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie łącznie co najmniej 51% punktów sumę 

uzyskanych przez studenta punktów przelicza się na oceny następująco: 0-50% - 2,0, 51-60% - 3,0, 61-

70% - 3,5, 71-80% - 4,0, 81-90% - 4,5, powyżej 91% - 5,0. Poprawa dla studentów, którzy nie uzyskali 

łącznie co najmniej 51% -  zaliczenie ustne obejmujące treści przedmiotu. Student losuje trzy zagadnienia. 

Omówienie każdego z tych zagadnień oceniane jest przy zastosowaniu skali ocen: 2; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0. 

Ocenę końcową stanowi średnia trzech ocen. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w ćwiczeniach 30 godzin 

Udział w konsultacjach 8 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 10 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 12,5 godziny 

Samodzielne przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń 15 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w ćwiczeniach 18 godzin 



Udział w konsultacjach 5 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 10 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 22 godziny 

Samodzielne przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń 20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Żywienie małego dziecka 

Nazwa w języku angielskim:  Young child feeding 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika (sp. Opiekun i 

wychowawca dziecka) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Czwaarty 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Ewa Jówko 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Ewa Jówko 

Założenia i cele przedmiotu: 

Poznanie terminologii stosowanej w pedagogice 

małego dziecka. Opanowanie podstawowej wiedzy 

na temat rozwoju małego dziecka oraz przyczyn i 

objawów wybranych zaburzeń rozwoju. Zdobycie 

wiedzy w zakresie metod diagnozowania i 

wspomagania rozwoju małego dziecka stosowanych 

w pracy pedagoga 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 
zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i 

społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej 
K_W01 

S_W02 
ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat różnych subdyscyplin 

pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę 
K_W05 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 

potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk 

do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności 

pedagogicznej 

K_U03 

Forma i typy zajęć: Wykład  

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki dziecka i psychologii 

Treści modułu kształcenia: 

Konteksty definicyjne, przedmiot, podmiot oddziaływań, cele i zadania, klasyfikacje osób z wadami wzroku 

i słuchu, psychospołeczne konsekwencje i zagrożenia rozwoju dzieci z zaburzeniami sensorycznymi. 

Ważniejsze teorie i mechanizmy intensywnego wspomagania rozwoju małych dzieci. Formy pracy oraz 

specyficzne uwarunkowania w zakresie wczesnego wspomagania dzieci. Rola poradnictwa 

psychologiczno-pedagogicznego w systemie opieki nad dzieckiem i jego rodziną. Warunki i zadania 

wczesnego wspomagania rozwoju. Przepisy prawa oświatowego. Wielospecjalistyczna diagnoza 

heurystyczna i weryfikacyjna jako warunek skuteczności oddziaływań terapeutycznych. Rola 

skoordynowanych działań teamu specjalistów pracujących z dzieckiem. Założenia indywidualnych 

programów terapeutycznych. 

Literatura podstawowa: 

1. Bogdanowicz, M. (1997) Integracja percepcyjno-motoryczna: teoria- diagnoza – terapia. Warszawa: 

Centrum Metodyczne Pomocy psychologiczno- pedagogicznej MEN 

2. Vasta, M.M. Haith, S.A. Miller, (2001) Psychologia dziecka, Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne. 

3. Laskowska,I.; Wójtowicz-Dacka, M. (2010) Co oferuje współczesny żłobek. Medyczne, psychologiczne 

i pedagogiczne aspekty rozwoju dzieci do lat trzech. Wyd. Zespół Żłobków Miejskich, Bydgoszcz 

Literatura dodatkowa: 

1. Hock, R.R. (2003) 40 prac badawczych które zmieniły oblicze psychologii, GWP, Gdańsk. 

2. Wojtowicz-Dacka M. (2012) Wiedza o potrzebach psychicznych małych dzieci w opinii dwóch pokoleń 

rodziców. Przegląd Pedagogiczny, nr 1, Wyd. UKW 

3. Wojtowicz-Dacka M. (2012) Zmysły niemowląt. Charaktery. Przybornik rodzica. Dziecko od początku. 

T.1 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład problemowy, dyskusja w oparciu o metody problemowe. Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Wiedza – sprawdzenie stopnia opanowania treści przedmiotowych (prezentacja pracy w grupach na 

zaliczenie). Umiejętności – ocena sposobu budowania wypowiedzi ustnych (pisemnych) oraz umiejętność 

rozumienia i interpretowania wyuczonych (nabytych) informacji, aktywność na zajęciach (udział w 

dyskusji); 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie łącznie co najmniej 51% punktów. Sumę 

uzyskanych przez studenta punktów przelicza się na oceny następująco: 0-50% - 2,0, 51-60% - 3,0, 61-

70% - 3,5, 71-80% - 4,0, 81-90% - 4,5, powyżej 91% - 5,0. Poprawa dla studentów, którzy nie uzyskali 

łącznie co najmniej 51% -  zaliczenie ustne obejmujące treści przedmiotu. Student losuje trzy zagadnienia. 

Omówienie każdego z tych zagadnień oceniane jest przy zastosowaniu skali ocen: 2; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0. 

Ocenę końcową stanowi średnia trzech ocen. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 



Wykład 30 godzin 

Udział w konsultacjach 8 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 10 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do wykładu 15 godzin 

Samodzielne przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń 12 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykład 18 godzin 

Udział w konsultacjach 5 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 10 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do wykładu 22 godziny 

Samodzielne przygotowanie do zaliczenia 20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Małe dziecko w grupie rówieśniczej 

Nazwa w języku angielskim:  A small child in a peer group 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika (sp. Opiekun i 

wychowawca dziecka) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Przedmiot fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Studia pierwszego stopnia 

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Czwarty 

Liczba punktów ECTS:  2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Marina Sałtykowa-Wołkowicz 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Marina Saałtykowa-Wołkowicz 

Założenia i cele przedmiotu: 

Student: zna pojęcia: wieź społeczna, relacje 

społeczne, interakcje społeczne, umiejętności 

społeczne, opisuje warunki wspomagające rozwój i 

funkcjonowanie społeczne dzieci w grupie 

przedszkolnej, zna podstawowe, źródła i przyczyny 

zachowań aspołecznych, zna relacje rówieśnicze w 

grupie, posiada wiedzę na temat sytuacji 

konfliktowych w grupie, wykazuje postawę 

zrozumienia dla różnorodnych zachowań dziecka.  

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 
ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi 

prawidłowościach 
K_W01 

S_W02 
ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania 

interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń 
K_W03 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki i biomedycznych podstaw rozwoju człowieka. 

Treści modułu kształcenia: 



Pojęcie relacji społecznej; warunki i formy interakcji społecznych; rodzaje stosunków społecznych. Rozwój 

interakcji rodzic-dziecko oraz relacji rówieśniczych. Diagnoza relacji społecznych w grupie przedszkolnej. 

Zabawa jako przejaw rozwoju społecznego oraz forma kształtowania pożądanych społecznie relacji między 

dziećmi. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci oraz stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i 

zgodnej zabawie. Organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu prawidłowych relacji 

w grupie. Rozwiązywanie dziecięcych konfliktów. Działania opiekuna zmierzające do zmiany niekorzystnej 

sytuacji dzieci nieakceptowanych w grupie rówieśniczej. 

Literatura podstawowa: 

1. Dunn J., Przyjaźnie dzieci, Kraków 2008. 

2. Łaciak B., Świat społeczny dziecka, Warszawa 1998. 

3. Klim-Klimaszewska Anna, Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa programowa, Wyd. Erica, 

Warszawa 2012. 

4. Rudkowska G., Kontakty interpersonalne dzieci kończących edukację przedszkolną, [w:] B. 

Kaczmarek, K. Markiewicz,  

5. Znaniecki F., Relacje społeczne i role społeczne: niedokończona socjologia systematyczna, Warszawa 

2011. 

Literatura dodatkowa: 

1. S. Orzechowski (red.), Nowe wyzwania w rozwoju człowieka, Lublin 2001. 

2. Schaffer H.R., Rozwój społeczny – dzieciństwo i młodość, Kraków 2006. 

3. Vasta R., Haith M. M., Miller S. A., Psychologia dziecka, Warszawa 2004. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład z elementami dyskusji. Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Sprawdzenie stopnia opanowania treści przedmiotowych (prezentacja pracy w grupach na ćwiczeniach na 

zaliczenie). 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem ustnym z oceną. Podstawą uzyskania zaliczenia przedmiotu jest 

uzyskanie łącznie co najmniej 51% punktów. Sumę uzyskanych przez studenta punktów przelicza się na 

oceny następująco: 0-50% - 2,0; 51% - 3,0; 61% - 3,5; 71% - 4,0; 81% - 4,5; 91% - 5,0. Poprawa dla 

studentów, którzy nie uzyskali łącznie co najmniej 51% - zaliczenie ustne obejmujące treści przedmiotu. 

Student losuje trzy zagadnienia. Omówienie każdego z tych zagadnień oceniane jest przy zastosowaniu 

skali ocen: 2; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0. Ocenę końcową stanowi średnia trzech ocen. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 

Konsultacje 10 godzin 



Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do zaliczenia 
10 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do wykładu  
5 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 5 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 9 godzin 

Konsultacje 6 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do zaliczenia 
15 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do wykładu 
10 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 10 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Zabawa jako forma aktywności małego dziecka 

Nazwa w języku angielskim:  Fun as a form of activity of a small child 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika (sp. Opiekun i 

wychowawca dziecka) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Przedmiot fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Studia pierwszego stopnia 

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Czwarty 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Agata Fijałkowska-Mroczek 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Agata Fijałkowska-Mroczek 

Założenia i cele przedmiotu: 

Przedmiot ma na celu: poznanie charakterystycznych 

cech zabawy, przedstawienie jej najważniejszych 

teorii, wskazanie znaczenia zabawy dla rozwoju 

dziecka, scharakteryzowanie rodzajów zabaw; 

zastosowanie poszczególnych zabaw dla animacji 

dziecka, poznanie i zastosowanie w praktyce 

wychowawczej podstawowych założeń metodyki 

zabawy. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 

ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, 

normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności 

pedagogicznej 

K_W01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 

potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów 

pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, 

a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie 

K_U03 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki dziecka i psychologii. 



Treści modułu kształcenia: 

Wykłady: Rozwój zabawy u dzieci,  etapy rozwoju zabawy, cechy charakterystyczne zabawy dzieci na 

różnych etapach rozwoju. Prawidłowości rozwoju poznawczego i możliwości jego stymulowania poprzez 

zabawę. Rozwój procesów orientacyjnych (spostrzeganie, uwaga), rozwój pamięci, mowy i myślenia, 

przejawy rozwoju poznawczego w zabawie dziecka. Zabawa i myślenie, związek pomiędzy zabawą a 

myśleniem, możliwości diagnozowania rozwoju w oparciu o obserwację zabawy dziecka. Kultura zabawy u 

dzieci, reguły i zasady zabawy u dzieci, różne formy zabaw – zabawy ruchowe, plastyczne, zabawy 

wytwórcze i naśladowcze. 

Ćwiczenia: Charakterystyka zabaw dzieci w aspekcie kontaktów społecznych. Bezpieczeństwo podczas 

zabawy. Kształtowanie umiejętności życiowych dziecka poprzez aktywność zabawową. Organizowanie 

warunków i przestrzeni do zabawy. Współpraca dziecka i rodzica w zabawie. Rodzaje zabaw dziecięcych: 

tematyczne, teatralne, dydaktyczne, ruchowe, konstrukcyjne, inne. Tworzenie scenariuszy i projektów 

zabaw. 

Literatura podstawowa: 

1. Braun, D., Greine, R. (2003).Zabawy rozwijające logiczne myślenie. Nowe propozycje dla przedszkoli. 

Kielce: Wydawnictwo Jedność. 

2. Jąder, M. (2010).Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi. Kraków: Wydawnictwo Impuls. 

Literatura dodatkowa: 

1. Krzyżewska, J. (2000).Aktywizujące metody i techniki w edukacji, cz.2. Suwałki: Letter Quality. 

2. Luck, G. (2007).Nowe eksperymenty dla rodziców i dzieci. Kielce: Wydawnictwo Jedność. 

3. .Portman, R. M. (2006).Zabawy rozwijające inteligencję. Kielce: Wydawnictwo Jedność. 

4. Trawińska, H. (2006).Zabawy rozwijające dla małych dzieci. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie 

Żak. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykłady z elementami dyskusji; ćwiczenia praktyczne, metody problemowe. Formy: zbiorowa, grupowa, 

indywidualna 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Wiedza – sprawdzenie stopnia opanowania treści przedmiotowych (prezentacja pracy w grupach na 

ćwiczeniach na zaliczenie). Umiejętności – ocena sposobu budowania wypowiedzi ustnych (pisemnych) 

oraz umiejętność rozumienia i interpretowania wyuczonych (nabytych) informacji, aktywność na zajęciach 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem ustnym z oceną. Podstawą uzyskania zaliczenia przedmiotu jest 

uzyskanie łącznie co najmniej 51% punktów. Sumę uzyskanych przez studenta punktów przelicza się na 

oceny następująco: 50% - 2,0; 51% - 3,0; 61% - 3,6; 71% - 4,0; 81% - 4,5; 91% - 5,0. Poprawa dla 

studentów, którzy nie uzyskali łącznie co najmniej 51% -  zaliczenie ustne obejmujące treści przedmiotu. 

Student losuje trzy zagadnienia. Omówienie każdego z tych zagadnień oceniane jest przy zastosowaniu 

skali ocen: 2; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0. Ocenę końcową stanowi średnia trzech ocen. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 



Wykłady 15 godzin 

Ćwiczenia  15 godzin 

Konsultacje  8 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do zaliczenia ćwiczeń 
12 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do ćwiczeń  
15 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury  10 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady  15 godzin 

Ćwiczenia  9 godzin 

Konsultacje  5 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do zaliczenia ćwiczeń 
20 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do ćwiczeń  
22 godziny 

Samodzielne studiowanie literatury  10 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Pierwsza pomoc przedmedyczna 

Nazwa w języku angielskim:  Premedical first aid 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika (sp. Opiekun i 

wychowawca dziecka) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Przedmiot fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Studia pierwszego stopnia 

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Czwarty 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr hab. Anna Klim-Klimaszewska, prof. uczelni 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Agnieszka Araucz-Boruc 

Założenia i cele przedmiotu: 

Przedmiot ma na celu: nabycie praktycznych 

umiejętności niezbędnych do rozpoznawania stanów 

nagłego zagrożenia zdrowia i życia u dzieci i 

niemowląt oraz podjęcia podstawowych zabiegów 

resuscytacyjnych, w tym także podstawowych 

czynności ratowniczych w sytuacjach szczególnych; 

kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość 

udzielonej pierwszej pomocy oraz za bezpieczeństwo 

własne i drugiego człowieka, doskonalenie 

umiejętności w zakresie efektywnego działania 

ratowniczego obejmującego podstawowe czynności 

ratownicze. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 

ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego 

filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, 

psychologicznych i medycznych podstaw 

K_W02 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 

potrafi ocenić przydatność typowych metod pracy opiekuńczo-

wychowawczej, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań 

związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej 

K_U03 



Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_K01 
kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pierwszej 

pomocy oraz za bezpieczeństwo własne i drugiego człowieka 
K_K01 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania 

Treści modułu kształcenia: 

Organizacja i zakres pierwszej pomocy przedmedycznej, wstępna pierwsza pomoc: podstawy anatomii i 

fizjologii, aspekt cywilnoprawny, schemat postępowania ABCD S. Czynności na miejscu wypadku 

(bezpieczeństwo własne, poszkodowanego i osób postronnych). Wstępna pierwsza pomoc. Resuscytacja 

krążeniowo-oddechowa (SPR) z użyciem AED (dziecko, niemowlę) – uniwersalny algorytm. Postępowanie 

w stanach zagrożenia zdrowia i życia: utrata przytomności, omdlenie, zatrzymanie oddechu, krążenia. 

Postępowanie w sytuacjach szczególnych: drgawki, udar mózgu, astma, anafilaksja, hipotermia, zatrucia, 

hipoglikemia, oparzenia, postępowanie przeciwwstrząsowe. Resuscytacja krążeniowo oddechowa – 

ćwiczenia praktyczne. Postępowanie z poszkodowanym na miejscu wypadku: bezpieczeństwo (własne, 

poszkodowanego, osób postronnych), urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego, krwotoki, złamania, ciała 

obce w ranie, zadławienia, zwichnięcia i skręcenia u dzieci i dorosłych, urazy klatki piersiowej i brzucha, 

czaszkowo-mózgowe, urazy termiczne i chemiczne, zatrucia, porażenie prądem/piorunem. Dodatkowa 

pierwsza pomoc. Psychologiczne aspekty udzielania pierwszej pomocy. 

Literatura podstawowa: 

1. J. Andres — Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo oddechowa. Podręcznik dla studentów. r, 

Kraków, 2011, wyd. III 

2. M. Buchfelder, A. Buchfelder — Podręcznik pierwszej pomocy, Warszawa, 2005, PZWL 

3. C. Nowacki — Opatrywanie ran. Wiedza i umiejętności, Gdańsk, 2008, Makmed 

4. J. Krzywda — Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach, Krosno, 2007, KaBe 

5. A. Zawadzki — Medycyna ratunkowa i katastrof, Warszawa, 2008, PZWL 

Literatura dodatkowa: 

1. Akty prawne: 

2. Ustawa/rozporządzenie w przedmiocie Ustawa Kodeks Karny z dnia 06.06.1997, Dz. U. 97.88. 553 

3. Ustawa/rozporządzenie w przedmiocie Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 

08.09.2006, Dz. U. 06.91.410 

4. Ustawa/rozporządzenie w przedmiocie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Kodeks 

5. Pracy nowelizacja z 2008 r.) z dnia 26.09.1997, Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody dydaktyczne: metody podające: wykład informacyjny, wspomagany technikami multimedialnymi 

pogadanka; metody problemowe: wykład konwersatoryjny; metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna 

(związana z wykładem, burza mózgów, panelowa); metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, 

warsztaty, drama. Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 



Weryfikacja efektów kształcenia z zakresu wiedzy i umiejętności nastąpi w czasie bieżącej oceny 

znajomości problematyki i argumentowania w trakcie części aktywizującej wykładu. Weryfikacja efektów 

kształcenia z zakresu umiejętności prowadzenia zajęć zgodnie z wytycznymi metodyki pracy opiekuńczo-

wychowawczej będzie mieć miejsce na laboratoriach i w czasie zaliczenia na ocenę. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Podstawą zaliczenia wykładów jest obecność na zajęciach. Dozwolone są dwie 

nieusprawiedliwione nieobecności. Podstawą zaliczenia ćwiczeń są następujące warunki: co najwyżej dwie 

nieusprawiedliwione nieobecności, opracowanie przez studenta konspektu zajęć dla grupy wychowanków 

w danym typie placówki (max 20 pkt), samodzielne przeprowadzenie symulowanego zajęcia, wg 

przygotowanego scenariusza, w grupie laboratoryjnej (max 30 pkt), aktywność własna studenta w czasie 

laboratoriów, warsztatów, dyskusji dydaktycznej (max 10 pkt). Sumę uzyskanych przez studenta punków w 

ramach ćwiczeń przelicza się na oceny następująco: 0-30 pkt – ndst; 31-40 pkt – dst; 41-45 pkt – dst+; 46-

50 pkt – db; 51-55 pkt – db+; 56-60 pkt – bdb. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wykładów i 

ćwiczeń na podanych warunkach. Zaliczenie ustne polegające na wylosowaniu z puli jednego zagadnienia 

i jego zaprezentowanie (omówienie). Poprawa dla studentów – zaliczenie ustne obejmujące zagadnienia 

omawiane na wykładach i ćwiczeniach. Student losuje, a następnie omawia 2 zagadnienia. Omówienie 

każdego z tych zagadnień ocenia się przy zastosowaniu skali ocen: 2; 3; 3,5; 4; 4,5; 5. Średnia tych dwóch 

ocen stanowi ocenę końcową. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 

Ćwiczenia  30 godzin 

Konsultacje 5 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do zaliczenia ćwiczeń 
10 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do wykładu 
15 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 10 godzin 

Praca samodzielna studenta w zakresie 

przygotowania do zaliczenia 
15 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 9 godzin 



Ćwiczenia 18 godzin 

Konsultacje 10 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do zaliczenia ćwiczeń 
15 godzin 

Praca samodzielna studenta związana z 

przygotowaniem do wykładu 
15 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury  15 godzin 

Praca samodzielna studenta w zakresie 

przygotowania do zaliczenia  
18 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Ochrona i promocja zdrowia 

Nazwa w języku angielskim:   Health protection and promotion 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika (sp. Opiekun i 

wychowawca dziecka) 

Jednostka realizująca:  Wydział Humanistyczny 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Czwarty 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Ewa Jówko 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Ewa Jówko 

Założenia i cele przedmiotu: 

Poznanie podstawowych pojęć z zakresu edukacji 

zdrowotnej, kształtowanie postawy prozdrowotnej 

wśród studentów – przyszłych opiekunów 

wychowawców, rozwijanie umiejętności 

przekazywania wiedzy nt. zachowań sprzyjających 

zdrowiu i zachowań antyzdrowotnych poprzez 

stosowanie odpowiednich technik edukacji 

zdrowotnej w wychowaniu i opiece nad małym 

dzieckiem. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 

ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia 

zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz 

społecznym 

K_W03 

S_W02 
ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, 

wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej 
K_W02 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza z zakresu biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania małego dziecka 

Treści modułu kształcenia: 



Definicje pojęcia zdrowia. Perspektywy definiowania zdrowia. Definicje zdrowia publicznego. Potrzeby 

zdrowotne (potrzeba jako brak, potrzeba zdrowotna a problem zdrowotny, rodzaje potrzeb zdrowotnych, 

„góra lodowa” potrzeb, zastosowanie pojęcia „potrzeba zdrowotna”). Ilościowe miary stanu zdrowia dzieci 

(zgony i wskaźniki umieralności, zachorowalność i chorobowość, oczekiwane trwanie życia, stracone lata 

życia, miary funkcjonalne). Jakościowe miary stanu zdrowia (subiektywne postrzeganie stanu zdrowia, 

ograniczenia sprawności (samodzielności w codziennym życiu), dni spędzone w łóżku, absencja 

chorobowa). Uwarunkowania stanu zdrowia: zasady postępowania (potrzeba modelu uwarunkowań i ich 

wielość, zdroworozsądkowa podstawa wiedzy o uwarunkowaniach zdrowotnych, „racjonalne” zasady 

postępowania (edukacja zdrowotna), niebezpieczeństwa mitologizacji, szanse i zagrożenia samoleczenia). 

Uwarunkowania stanu zdrowia: wybrane modele. Uwarunkowania stanu zdrowia: wielość czynników 

(związki zamożności (ubóstwa) i zdrowia, związki wykształcenia (braku wykształcenia) i zdrowia, grupa 

etniczna (kulturowa) a zdrowie, związki pozycji społecznej i zdrowia, problemy wykluczenia (ekskluzji)). 

Ochrona zdrowia (opieka sprawowana w życiu codziennym, opieka profesjonalna, rola środowiska 

domowego, zdrowie, fazy procesu chorobowego, promocja, zapobieganie, diagnoza, leczenie, 

rehabilitacja, pielęgnacja, opieka ambulatoryjna i instytucjonalna). Promocja zdrowia jako obszar 

mobilizowania aktywności prozdrowotnej. 

Literatura podstawowa: 

1. Puchalski K.: Kryteria zdrowia w świadomości potocznej, w: Promocja zdrowia. Nauki społeczne i 

medycyna, Rocznik I, numer 1-2, 1994, s. 53-69. 

2. Topór-Mądry R., Gilis-Januszewska A., Lusawa K.: Szacowanie potrzeb zdrowotnych, w: Zdrowie i 

Zarządzanie, tom V, nr 2/2003, s. 26-32 (punkty 1-6) 

3. Włodarczyk C.: Zdrowie publiczne a polityka zdrowotna, Zdrowie Publiczne 2001, 115 (5-6): str. 414 – 

421. 

Literatura dodatkowa: 

1. Aleksandrowicz J.: Kulturowe uwarunkowania chorób współczesnej cywilizacji, w: Nie ma nieuleczalnie 

chorych, s. 15-37. 

2. Balcerzak B.: Państwowa Inspekcja Sanitarna – w stronę nowego zdrowia publicznego?, w: Zdrowie 

Publiczne 2002; 112 (2), str. 212-221 

3. Boczkowski A.: Z zagadnień socjologii zdrowia publicznego, w: Ekonomika i zarządzanie w opiece 

zdrowotnej, red. J. Nosko, Łódź 2001, s. 330-355 

4. Fijałek J.: Medyczno-społeczne tradycje organizacyjne i naukowe w opiece zdrowotnej w XIX i XX wieku, 

w: Historia medycyny, red. Tadeusz Brzeziński, PZWL 1995, s. 383-387, 394-405 

5. Ostrowska Antonina: „Styl życia a zdrowie”, rozdz. III: „Zróżnicowanie stanu zdrowia a style życia”, 

IFiSPAN, Warszawa 1999 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład z elementami dyskusji. Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Wiedza – sprawdzenie stopnia opanowania treści przedmiotowych (prezentacja pracy w grupach na 

ćwiczeniach na zaliczenie). 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie łącznie co najmniej 51% punktów. Sumę 

uzyskanych przez studenta punktów przelicza się na oceny następująco: 0-50% - 2,0, 51-60% - 3,0, 61-

70% - 3,5, 71-80% - 4,0, 81-90% - 4,5, powyżej 91% - 5,0. Poprawa dla studentów, którzy nie uzyskali 



łącznie co najmniej 51% - zaliczenie ustne obejmujące treści przedmiotu. Student losuje trzy zagadnienia. 

Omówienie każdego z tych zagadnień oceniane jest przy zastosowaniu skali ocen: 2; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykład 30 godzin 

Udział w konsultacjach 8 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 10 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do wykładu 15 godzin 

Samodzielne przygotowanie do zaliczenia 12 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykład 18 godzin 

Udział w konsultacjach 5 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 10 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do wykładu 22 godziny 

Samodzielne przygotowanie do zaliczenia 20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Praktyka psychologiczno-pedagogiczna śródroczna 

Nazwa w języku angielskim:  Middle-year psychological and pedagogical internship 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika (sp. Opiekun i 

wychowawca dziecka) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Przedmiot fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Studia pierwszego stopnia 

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Czwarty 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Ewa Wyczółkowska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Ewa Wyczółkowska 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem praktyki jest kształtowanie kompetencji 

opiekuńczo-wychowawczych studentów. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 

jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści, uznawania jej 

znaczenia w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych 

występujących w obszarze pedagogiki 

K_K03 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki i psychologii. 

Treści modułu kształcenia: 

Zapoznanie ze specyfiką placówki wychowawczej. Poznanie: zadań opiekuńczo- wychowawczych, 

sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz 

prowadzonej dokumentacji. Obserwowanie funkcjonowania ucznia i nauczyciela w życiu placówki. Próby 

prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Analiza i interpretacja zaobserwowanych albo 

doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych. Prowadzenie dokumentacji praktyki. 

Literatura podstawowa: 

1. Kaleta-Witusiak M., Kopik A., Walasek-Jarosz B., Techniki gromadzenia i analizy wiedzy o uczniu, 

Kielce 2013. 



2. Pankowska D., Pedagogika dla nauczycieli w praktyce. Materiały metodyczne, Kraków 2011. 

3. Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008. 

4. Skałbania B., Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane problemy badawcze i rozwiązania praktyczne,  

Kraków  2011. 

Literatura dodatkowa: 

1. Cybulska D., Wykorzystanie metody obserwacji w naukach społecznych, „Obronność - Zeszyty 

Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej” 2013, nr 2(6). 

2. Perry R, Teoria i praktyka. Proces stawania się nauczycielem, Warszawa 2000. 

3. Półturzycki J., Dydaktyka dla nauczycieli, Toruń 2014. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Obserwacja placówek i dzieci oraz działalność praktyczna. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekt K_01 będzie weryfikowany na podstawie: charakterystyki działań opiekuńczo-wychowawczych w 

wybranej placówce; obserwacji działań nauczyciela-wychowawcy w wybranej placówce; obserwacji 

zachowań dziecka w wybranej placówce; opisu prowadzonych zajęć opiekuńczo-wychowawczych; 

sprawozdania z przebiegu praktyki wraz z interpretacją zaobserwowanych sytuacji i zdarzeń 

pedagogicznych. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z ocena. Za każdy element poddawany weryfikacji student otrzyma 1 pkt. Warunkiem uzyskania 

zaliczenia praktyk jest zdobycie przynajmniej 3 pkt. Kryteria oceny: 3 pkt. – ocena dst; 3,5 pkt. – ocena dst 

plus; 4 pkt. – ocena db; 4,5 pkt. – ocena db plus; 5 pkt. – ocena bdb. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 8 godzin 

Studiowanie literatury  7 godzin 

Samodzielna praca studenta związana z 

przygotowaniem do praktyk  
10 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

praktyki  
20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 



Ćwiczenia 18 godzin 

Konsultacje 5 godzin 

Studiowanie literatury  10 godzin 

Samodzielna praca studenta związana z 

przygotowaniem do praktyk  
10 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

praktyki  
32 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 


