
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Teorie edukacji włączającej i integracyjnej 

Nazwa w języku angielskim:  Theories of inclusive and inclusive education 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika specjalna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Trzeci 

Semestr:  Szósty 

Liczba punktów ECTS:  8 

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: 

Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu teorii 

edukacji włączającej i integracyjnej oraz 

wypracowanie motywacji studentów do 

samodzielnego poszerzania i pogłębiania wiedzy. 

Studenci będą potrafili wyjaśnić proces wykluczenia 

społecznego oraz wskazać jego konsekwencje, 

wykorzystując aktualną wiedzę teoretyczną z zakresu 

pedagogiki specjalnej w powiązaniu z dziedzinami 

nauk społecznych i humanistycznych oraz 

zaprojektować badania efektywności modelu 

edukacji włączającej. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna pojęcia edukacji włączającej, integracyjnej i ogólnodostępnej; 

specjalne potrzeby edukacyjne oraz podstawowe założenia teoretyczne z 

zakresu edukacji włączającej i integracyjnej 
K_W05, K_W10 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi identyfikować obszary wykluczenia społecznego oraz wskazywać 

jego przyczyny i symptomy w powiązaniu z różnymi zakresami 

pedagogiki specjalnej i dziedziną nauk społecznych; wyjaśnić proces 

wykluczenia społecznego oraz wskazać jego konsekwencje, 

wykorzystując aktualną wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki 

specjalnej oraz zaprojektować badania efektywności modelu edukacji 

K_U01, K_U02 



włączającej w powiązaniu z dziedzinami nauk społecznych i 

humanistycznych 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 

jest gotów do poszerzania wiedzy w celu własnego rozwoju zawodowego 

oraz świadomego podejmowania zobowiązań społecznych związanych z 

realizacją zadań zawodowych pedagoga specjalnego 

K_K02, K_K06 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki i pedagogiki specjalnej. Umiejętność analitycznego studiowania 

tekstów oraz formułowania wniosków. 

Treści modułu kształcenia: 

Omówienie tematyki i wymagań przedmiotowych (efekty kształcenia i ich weryfikacja, literatura). 

Wykluczenie społeczne. Etiologia zjawiska. Grupy szczególnie narażone na wykluczenie społeczne. 

Symptomatologia wykluczenia społecznego. Inkluzja – działanie podejmowane przeciw wykluczeniu. Istota 

i znaczenie dla rozwoju inkluzji międzynarodowych i krajowych raportów o stanie oświaty. Edukacja 

inkluzyjna – podstawowe założenia. Od segregacji, przez integrację do inkluzji. Pojęcia edukacji 

włączającej, integracyjnej i ogólnodostępnej; specjalne potrzeby edukacyjne. Teoretyczne podstawy 

edukacji włączającej; geneza edukacji włączającej w Polsce i na świecie; rozwój edukacji włączającej w 

międzynarodowym ujęciu porównawczym. Społeczny, psychologiczny i prawny wymiar edukacji 

włączającej; koncepcja wspólnych i swoistych potrzeb dzieci i uczniów i jej konsekwencje dla procesu 

edukacji. Polskie i międzynarodowe regulacje prawne związane z problematyką inkluzji społecznej, w tym 

edukacyjnej. System edukacji włączającej w Polsce; typy szkół i ich charakterystykę; organizacja wsparcia 

edukacji włączającej; zasady finansowania  edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w 

Polsce. Podstawowe definicje, akty i rozporządzenia prawne dotyczące pracy z uczniem ze specjalnymi  

potrzebami edukacyjnymi. Metody, techniki i strategie działań podejmowanych w inkluzji w celu włączenia 

ucznia w środowisko społeczne. Praca z uczniem: z niepełnosprawnością, niedostosowanym społecznie, 

zagrożonego niedostosowaniem społecznym, szczególnie uzdolnionym, ze specyficznymi trudnościami w 

uczeniu się, z zaburzeniami komunikacji językowej, z chorobą przewlekłą, w sytuacji kryzysowej lub 

traumatycznej, z niepowodzeniami edukacyjnymi, z zaniedbaniami środowiskowymi związanymi z sytuacją 

bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi, z 

trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, 

w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. Postawy społeczne – stereotypy, stygmaty, 

piętna; strategie przeciwdziałania postawom dyskryminacyjnym. Zasady kształcenia kadr w zakresie 

edukacji włączającej; obszary kompetencji nauczycieli w edukacji włączającej; system wsparcia i 

doskonalenia zawodowego nauczycieli. Instytucje wspierające działania inkluzyjne w tym edukację 

włączającą. Podsumowanie zajęć 

Literatura podstawowa: 

1. Zacharuk T., Wprowadzenie do edukacji inkluzyjnej, Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej; 

Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 2008.  

2. Dykcik Wł (red), (2005), Pedagogika specjalna, Wyd. UP, Poznań. 



3. Firkowska-Mankiewicz A. (2008), Edukacja – narzędziem przeciw wykluczeniu społecznemu osób 

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

niepełnosprawnych, IPiSS Warszawa. 

4. Przeciw wykluczeniu społecznemu. Cz. 1 / pod red. Tamary Zacharuk ; Akademia Podlaska, Siedleckie 

Towarzystwo Naukowe. Siedlce , 2010. 

5. Zaburzenia przystosowania społecznego . Elementy pedagogiki reintegracyjnej i edukacji inkluzyjnej : / 

Lesław Pytka, Tamara Zacharuk. Siedlce: UPH, 2014 r.,. 

6. Zacharuk T. i inni (red.) Edukacja inkluzyjna. Konteksty, Teoria (2015) 

7. Zacharuk T. (red.), Edukacja inkluzyjna. Synergia działań. Wyd. UPH, Siedlce 2019 

8. 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. 

9. 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 

10. Szumski G. Integracyjne kształcenia niepełnosprawnych. Sens i granice zmiany edukacyjnej, 

Warszawa 2006 

11. Chrzanowska I., Szumski G., Edukacja włączająca w przedszkolu i w szkole, Warszawa 2019 

12. Goodley D. Disability Studies, Los Angeles, 2017 

13. Krause A. Integracyjne złudzenia ponowoczesności (sytuacja ludzi niepełnosprawnych), Warszawa 

2000 

Literatura dodatkowa: 

1. 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. 

2. Marcinkowska B., Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. W:, Dydaktyka specjalna – w 

przygotowaniu do kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podręcznik akademicki, 

J. Głodkowska (red.),Warszawa 2010. 

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

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

4. Materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Drogi do integracji" : Siedlce, 16 października 

2000 / pod red.Tamary Zacharuk. Siedlce : Wydaw. Uczelniane Akademii Podlaskiej, 2000. - (Student 

Niepełnosprawny : szkice i rozprawy ; 4 (2000)) 

5. Niemierko B., Diagnostyka edukacyjna, podręcznik akademicki, Warszawa 2009. 

6. Oleńska-Pawlak T., Podstawy procesu diagnozowania dziecka o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych. W: Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, M. Klaczak, P. Majewicz (red.),  Kraków 2006. 

7. Sękowska Z. (1999), Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, WSPS, Warszawa. 

8. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i 

placówki, MEN, Warszawa 2010. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 



Wykład konwencjonalny. Treści są przekazywane w sposób strukturalizowany w gotowej do zapamiętania 

postaci, także z zastosowaniem prezentacji graficznych oraz w sposób złożony i wieloaspektowy jako 

ilustracja wybranego problemu naukowego. Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnych, 

podstawowe tezy ilustrowane przykładami praktycznymi. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty zostaną zweryfikowane poprzez udzielenie przez studentów odpowiedzi na pytania w czasie 

egzaminu ustnego lub pisemnego 

Forma i warunki zaliczenia: 

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

wszystkie zadnia oraz/lub za test 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 

Wykłady 60 godzin 

Konsultacje 40 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć 30 godzin 

Studiowanie literatury przedmiotu 30 godzin 

Przygotowanie do egzaminu 40 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 200 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 8 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 60 godzin 

Konsultacje 4 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć 36 godzin 

Studiowanie literatury przedmiotu 50 godzin 

Przygotowanie do egzaminu 50 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 200 godzin 



Punkty ECTS za przedmiot 8 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych 

Nazwa w języku angielskim:  Diagnosis of special educational needs 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika specjalna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Trzeci 

Semestr:  Szósty 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Beata Trębicka-Postrzygacz 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Beata Trębicka-Postrzygacz 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiedzą 

dotyczącą pojęć i procesu diagnozowania specjalnych 

potrzeb edukacyjnych; założeń różnicowej i 

funkcjonalnej diagnozy; kryteriów diagnostycznych 

(ICD, DSM, ICF); wybranych narzędzi diagnozy potrzeb 

edukacyjnych. Celem przedmiotu jest też wyposażenie 

w umiejętność dokonania funkcjonalnej charakterystyki 

dziecka (ucznia) ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi; określenia potrzeb edukacyjnych i 

uwarunkowań kształcenia ucznia: z dysfunkcją wzroku 

niepełnosprawnością intelektualną, dysfunkcją słuchu, 

chorobą przewlekłą, w tym psychiczną, 

niedostosowaniem społecznym, z zagrożeniem 

niedostosowania społecznego, z zaburzeniami 

zachowania i emocji, całościowym zaburzeniem 

rozwoju, zaburzeniami ruchu, niepowodzeniami 

szkolnymi wynikającymi ze specyficznych trudności w 

uczeniu się, zaburzeniami komunikacji i sprawności 

językowych, trudnościami adaptacyjnymi związanymi z 

doświadczeniem migracyjnym, trudnościami 

adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi i 

wyznaniowymi oraz uczniów uzdolnionych. Cel 

przedmiotu stanowi również wyposażenie studentów w 

umiejętność przeprowadzenia diagnozy edukacyjnych 

potrzeb dziecka i ucznia oraz diagnozy relacji 

społecznych w grupie rówieśniczej. Ponadto zakłada 

się, że student będzie potrafił określić obszary i 



wskazania terapeutyczne dla dziecka (ucznia) ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna i rozumie pojęcie i proces diagnozowania specjalnych potrzeb 

edukacyjnych; założenia różnicowej i funkcjonalnej diagnozy; kryteria 

diagnostyczne (ICD, DSM, ICF); wybrane narzędzia diagnozy potrzeb 

edukacyjnych 

K_W01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi dokonać funkcjonalnej charakterystyki dziecka i ucznia ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; określić potrzeby edukacyjne i 

uwarunkowania kształcenia dzieci i uczniów: z niepełnosprawnością 

intelektualną, dysfunkcją wzroku, dysfunkcją słuchu, chorobą przewlekłą, 

w tym psychiczną, niedostosowanych społecznie, zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym, z zaburzeniami zachowania i emocji, 

całościowym zaburzeniem rozwoju, zaburzeniami ruchu, 

niepowodzeniami szkolnymi wynikającymi ze specyficznych trudności w 

uczeniu się, zaburzeniami komunikacji i sprawności językowych, 

trudnościami adaptacyjnymi związanymi z doświadczeniem migracyjnym, 

trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi i 

wyznaniowymi, w tym uczniów uzdolnionych 

U_01 

U_02 
potrafi przeprowadzić diagnozę edukacyjnych potrzeb dziecka i ucznia 

oraz diagnozę relacji społecznych w grupie rówieśniczej U_02 

U_03 
potrafi określić obszary i wskazania terapeutyczne dla dziecka i ucznia 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi U_03 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 

jest gotów do przyjęcia odpowiedzialności za podejmowane decyzje 

związane z organizacją procesu edukacyjno-terapeutycznego w edukacji 

włączającej 

K_K02 

K_02 

jest gotów do postępowania zgodnego z zasadami etyki zawodowej w 

procesie rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych i określania 

wskazań terapeutycznych 

K_K01 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Posiadanie wiedzy z przedmiotów: pedagogika ogólna, psychologia rozwojowa, pedagogika specjalna. 

Treści modułu kształcenia: 

Zapoznanie studentów z sylabusem, zaprezentowanie oczekiwanych efektów kształcenia oraz sposobów 

ich weryfikacji. Wskazanie na kryteria zaliczenia przedmiotu. System pojęć podstawowych: diagnoza 

psychopedagogiczna, specjalne potrzeby edukacyjne, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, wczesna 

interwencja, wspomaganie rozwoju, proces diagnozowania specjalnych potrzeb edukacyjnych. Założenia 



różnicowej i funkcjonalnej diagnozy. Kryteria diagnostyczne (ICD, DSM, ICF). Wybrane narzędzia diagnozy 

potrzeb edukacyjnych. Diagnoza relacji społecznych w grupie rówieśniczej. Studium przypadku 

uwzględniające: wskaźniki zaburzenia, funkcjonalną charakterystykę dziecka lub/i ucznia ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi oraz jego potrzeby edukacyjne i uwarunkowania kształcenia, kryteria oceny 

badanych zjawisk – narzędzie diagnostyczne, wskazania terapeutyczne dla dziecka lub/i ucznia ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z: niepełnosprawnością intelektualną, dysfunkcją wzroku, dysfunkcją 

słuchu, chorobą przewlekłą, w tym psychiczną, niedostosowaniem społecznym, zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym, z zaburzeniami zachowania i emocji, z całościowym zaburzeniem rozwoju, 

z zaburzeniami ruchu, z niepowodzeniami szkolnymi wynikającymi ze specyficznych trudności w uczeniu 

się, z zaburzeniami komunikacji i sprawności językowych, z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z 

doświadczeniem migracyjnym, z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi i 

wyznaniowymi, uczniów uzdolnionych. Podsumowanie zajęć. Wnioski, uwagi i własne przemyślenia. 

Literatura podstawowa: 

1. Krakowiak K. (red.), Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży. 

Standardy, wytyczne oraz wskazówki do przygotowywania i adaptacji narzędzi diagnostycznych dla 

dzieci i młodzieży z wybranymi specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, ORE, Warszawa 

2017. 

2. Jarosz E., Wysocka, E., Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania, Wyd. 

Akad. Żak, Warszawa 2006. 

3. Ploch L., Włączanie społeczne w placówce specjalnej, Wyd. Difin, Warszawa 2011. 

4. Ploch L., W kręgu chorób rzadkich, Wyd. Difin, Warszawa 2021. 

5. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wersja 

elektroniczna www.men.gov.pl 

Literatura dodatkowa: 

1. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i 

placówki, wersja elektroniczna www.men.gov.pl 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591 

oraz z 2018 r. poz. 1647), z późn.zm., tj. Dz.U. 2019 poz.323. 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania 

rozwoju, z późn. zm. 

4. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie sprawie indywidualnego 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i 

młodzieży, z późn. zm. 

5. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniajcie rozporządzenie w sprawie warunków i 

sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, z późn. zm. 

6. Deptuła M. (2006) Zmiany w zakresie kompetencji społecznej zachodzące u uczniów starszych klas 

szkoły podstawowej. W: M. Deptuła (red.) Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej. 

Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW, s. 189-207. 

7. Milewska E., Szymanowska A. (2000) Studia przypadków. W: E. Milewska, A. Szymanowska (red.) 

Rodzice i dzieci. Psychologiczny obraz sytuacji problemowych. Warszawa: CMPPP, s. 220-255.  

8. Suchanska A., Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej, Warszawa 2007 



9. Schaffer H.R. (2005) Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, rozdz.4. 

10. Turlejska B. (1998) Monografia pedagogiczna i studium przypadku. W: S. Palka (red.) Orientacje w 

metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 75-87. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia prowadzone są w oparciu o analizę tekstów, co powinno pozwolić na wyrobienie umiejętnego 

posługiwania się teorią w oddziaływaniach praktycznych i rozwiązywaniu problemów, jak również o metody 

aktywne. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekt z wiedzy będzie weryfikowany na podstawie opracowania i zaprezentowania przez studenta z części 

teoretycznej jednego z punktów od 2.do 6., za który można otrzymać max 5 pkt. Efekty z umiejętności i 

kompetencji społecznych będą sprawdzane poprzez ocenę przygotowania studium przypadku w zakresie 

diagnozy specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka/ucznia w oparciu o uzyskane treści teoretyczne, a 

także wskazanie odpowiedniego narzędzia diagnostycznego oraz wskazanie na adekwatne działania 

pomocowe. Student może otrzymać max. 30 pkt., w tym za opracowanie i zaprezentowanie z części 

teoretycznej jednego z punktów od 2. do 6. – 5 pkt. a za studium przypadku w zakresie diagnozy 

specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka/ucznia – 25 pkt. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Podstawą uzyskania zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w 

zajęciach oraz uzyskanie łącznie za wszystkie zadania, pracę pisemną – co najmniej 51%. Sumę uzyskanych 

punktów przez studenta w ramach ćwiczeń przelicza się na oceny następująco: 0-15 pkt. – 0-50 % - ocena 

2,0; 16-18 pkt. – 51-60% - ocena 3,0; 19-21 pkt. – 61-70% - ocena 3,5; 22-24 pkt. – 71-80% - ocena 4,0; 25-

27 pkt. – 81-90% - ocena 4,5; 28-30 pkt. – 91-100% - ocena 5,0. Poprawa dla studentów: zaliczenie ustne 

obejmujące zagadnienia omawiane na ćwiczeniach. 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 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Przygotowanie się do ćwiczeń 15 godzin 

Studiowanie literatury 15 godzin 

Przygotowanie pracy zaliczeniowej  20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 



Ćwiczenia 30 godzin 

Przygotowanie się do ćwiczeń  20 godzin 

Studiowanie literatury 25 godzin 

Przygotowanie pracy zaliczeniowej 25 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w placówkach oświatowych 

Nazwa w języku angielskim:  
Organizing and providing psychological and pedagogical assistance in 

educational institutions 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika specjalna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Trzeci 

Semestr:  Szósty 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Aleksandra Borkowska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Aleksandra Borkowska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Student ma nabyć wiedzę, umiejętności i 

kompetencje z zakresu uregulowań prawnych i 

organizacyjnych udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w placówkach oświatowych w 

placówkach oświatowych. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
zna i rozumie pojęcie i proces diagnozowania specjalnych potrzeb 

edukacyjnych 
K_W09 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi dokonać funkcjonalnej charakterystyki dziecka i ucznia ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; określić potrzeby edukacyjne i 

uwarunkowania kształcenia dzieci i uczniów 

K_U04 

Forma i typy zajęć: ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza i umiejętności z zakresu pedagogiki i psychologii ogólnej, psychologii klinicznej oraz pedagogiki 

specjalnej. 

Treści modułu kształcenia: 



Uregulowania prawne i organizacyjne udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach 

oświatowych. Specjalne potrzeby edukacyjne – założenia teoretyczne; podstawowa terminologia i 

regulacje prawne dotyczące udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wielospecjalistyczna 

ocena poziomu funkcjonowania wychowanka – rozpoznawanie potrzeb i trudności; analiza treści orzeczeń 

o kształceniu. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny: cele, formy oraz metody udzielanej 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Literatura podstawowa: 

1. Bocian-Waszkiewicz, Beata Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole masowej 

przygotowanie i zadania nauczyciela, Nr 15 (8) STUDENT NIEPEŁNOSPRAWNY 2015 Szkice i 

Rozprawy, Siedlce 

2. Leśniewska: Organizacja procesu pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ORE, 

2010. 

3. Głodkowska, J. (2010). Model kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – różnice 

nie mogą dzielić. W: Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe, część I. (s. 37-92).Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

Literatura dodatkowa: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.  

w sprawie pomocy psychologiczno–pedagogicznej w przedszkolach, szkołach podstawowych, 

ponadpodstawowych oraz placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r.  

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno–pedagogicznej  

w publicznych szkołach i  placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532 z późn. zm). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie pomocy psychologiczno–pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1643). 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017r., poz. 1646) 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno--pedagogicznych, w tym 

publicznych poradni specjalistycznych  

(Dz. U. z 2017r., poz. 1647) 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r.  

w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju  dzieci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1635). 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.  

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci  

i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1578). 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lipca 2015 r.  

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. 

U. z 2015 r., poz. 1113 z późn. zm.). 



10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r.  

w zmieniające rozporządzenie sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1652). 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.  

w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i 

indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży Dz. U. z 2017 r., poz. 1616). 

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r.  

w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i 

indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014 r. poz. 1157). 

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r.  

zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży Dz. U. z 2017 r., poz. 1616). 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody: podająca, pokaz, problemowa, praktycznego działania, dyskusja panelowa, ćwiczenia praktyczne, 

burza mózgów, metody aktywizujące. Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty weryfikowane będą na podstawie rozwiązania zadań problemowych, oraz/lub testem pisemnym. 

Ocenić należy uczestniczenie i przygotowanie się studenta do zajęć oraz jego aktywność w celu 

stwierdzenia stopnia odpowiedzialności jaką wykazuje względem podejmowania obowiązków związanych z 

działaniem na rzecz zdobywania umiejętności, które w przyszłości umożliwią mu wzięcie w pełni 

odpowiedzialności za osoby dla których zdobywa wykształcenie. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Sumę uzyskanych przez studenta punktów przelicza się na 

oceny następująco: 5,0 (bdb) – od 91% do 100% sumy punktów; 4,5 (db+) – od 81% do 90% sumy 

punktów; 4,0 (db) – od 71% do 80% sumy punktów; 3,5 (dst+) – od 61% do 70% sumy punktów; 3,0 (dst) – 

od 51% do 60% sumy punktów; 2,0 (ndst) – od 0% do 50% sumy punktów. Podstawą uzyskania zaliczenia 

przedmiotu jest uzyskanie łącznie za wszystkie zadnia oraz/lub za test pisemny co najmniej 51%. 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 

Ćwiczenia  30 godzin 

Konsultacje  20 godzin 

Studiowanie literatury 25 godzin 

Przygotowanie zadań  25 godzion 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 



Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje  20 godzin 

Studiowanie literatury 25 godzin 

Przygotowanie zadań  25 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Metodyka organizacji zajęć i ocenianie uczniów w 

grupach zróżnicowanych 

Nazwa w języku angielskim:  
Methodics of organizing classes and assessment of students in diverse 

groups 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika specjalna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Trzeci 

Semestr:  Szósty 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Mgr Barbara Sacharczuk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Mgr Barbara Sacharczuk 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy i 

umiejętności z zakresu terapii pedagogicznej, 

obejmującą terminologię, teorię i metodykę; rodzaje 

terapii pedagogicznej i zasady jej zastosowania a 

także doskonalenie umiejętności samodzielnej 

dbałości o warsztat pracy. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna metody nauczania (konwencjonalne i niekonwencjonalne metody 

nauczania i ich adaptację do zróżnicowanych potrzeb dzieci i uczniów, 

metody aktywizujące, metodę projektów, pracę badawczą dziecka i 

ucznia), alternatywne sposoby uczenia się i elastycznego nauczania 

K_W11, K_W12 

W_02 

zna formy organizacyjne pracy na lekcji (pracę zbiorową, grupową, 

indywidualną, tutoring uczniowski w klasach włączających); modele 

nauczania w małych grupach w klasach włączających 
K_W11 

W_03 
zna modele współpracy nauczycieli i specjalistów oraz ich konsekwencje 

dla organizacji zajęć edukacyjnych 
K_W14 

W_04 

zna sposoby i zasady kontroli postępów i oceniania w klasach 

włączających; znaczenie i sposoby udzielania informacji zwrotnej 

uczniom w klasach włączających; ocenianie wspierające uczenie się 
K_W08, K_W11 



Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi dobierać i adaptować środki dydaktyczne do potrzeb dziecka i 

ucznia; opracowywać materiały dydaktyczne zgodnie z zasadami 

uniwersalnego projektowania zajęć; dostosować treści i formy 

sprawdzianów do możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi 

K_U07, K_U11 

U_02 

potrafi  motywować dziecko i ucznia ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi; rozwijać jego ciekawość, aktywność i samodzielność, 

wspierać motywację do uczenia się 

K_U07 

U_03 potrafi stosować ocenianie wspierające uczenie się K_U07 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane decyzje w 

edukacji włączającej 
K_K05 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza i umiejętności z zakresu psychologii rozwoju człowieka a także inkluzji społecznej. 

Treści modułu kształcenia: 

Grupa, jako zbiorowość jednostek, jej prawa w społeczeństwie w kwestii przyjmowania pewnych pozycji i 

zależności jednostek. Role w grupie. Wielokierunkowe porozumiewanie się w grupie. Trudności / wady 

pracy grupowej: Praca w grupach – organizacja zespołów oraz ich ocena. Etapy uczenia się w klasie w 

małych grupach, organizacja klasy, kierowanie małymi grupami. Tutoring rówieśniczy jako forma wsparcia 

dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Praca w małych grupach i uczenie się kooperacyjne 

jako strategia dialogowej edukacji, aranżacja przestrzeni do pracy w grupach. Ocenianie włączające i 

ocenianie kształtujące w grupie zróżnicowanej. Analiza podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 

szkół pod kątem dostosowania zawartych w niej treści do zróżnicowanych potrzeb uczniów. Analiza 

przykładowego programu nauczania (jego celów lub planowanych efektów) pod kątem trudności w jego 

realizacji przez uczniów o specjalnych bądź specyficznych potrzebach edukacyjnych. Zadania nauczyciela 

w kształceniu włączającym. Zespół wspierający i zasady dobrej współpracy. Współpraca z rodzicami. 

Organizacja klasy w kształceniu włączającym z uwzględnieniem klimatu klasy. Elastyczność doboru i 

stosowania metod w kształceniu włączającym. Omówienie wybranych metod aktywizujących krąg praca w 

małych grupach (zasady doboru par i grup oraz różne techniki pracy grupowej) rysunek, linia czasu. gry i 

zabawy dydaktyczne, burza mózgów, dyskusja, za i przeciw”, drama, metoda projektów, mapa pojęciowa, 

meta plan, piramida priorytetów. Rola współpracy i wsparcia rówieśniczego w kształceniu włączającym. 

Dostosowanie form i warunków sprawdzania wiedzy i umiejętności do zdiagnozowanych u uczniów 

zaburzeń. Ocenianie i motywowanie uczniów, umiejętne stosowanie pochwał. 

Literatura podstawowa: 

1. Al-Khamisy D., Edukacja włączająca edukacją dialogu. W poszukiwaniu modelu edukacji dla ucznia ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnym,. Wyd. APS, Warszawa 2013. 



2. Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna. Przewodnik: Jak organizować edukację uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? MEN, Warszawa 2010. 

3. Flis, R., Specyfika postępowania z uczniami w klasach integracyjnych, IBnD. 

Literatura dodatkowa: 

1. Florek A., Dziecko w grupie. Warszawa, Wyd. Pedagog, 2010 

2. Owczarska B., Wydawnicza G&P, Poznań 2000."Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie" Zakład 

Wydawniczy SFS Kielce 2000. 

3. Rau K., Ziętkiewicz E., Jak aktywizować uczniów. „Burza mózgów” i inne techniki w edukacji. Oficyna 

E.Brudnik, A. Moszyńska, 

4. Zacharuk T., Edukacja włączająca szansą dla wszystkich uczniów. Meritum. Mazowiecki Kwartalnik 

Edukacyjny Nr 1(20) 2011 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod aktywnych, metody problemowe. Formy: praca grupowa, 

zbiorowa, indywidualna 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekt z umiejętności będzie weryfikowany za pomocą rozwiązywania zadań problemowych podczas zajęć 

ćwiczeniowych a także na podstawie przygotowanego i zrealizowanego scenariusza zajęć wraz z 

samodzielnie przygotowanymi pomocami dydaktycznymi. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem na oceną, podstawą zaliczenia jest uzyskanie odpowiedniej sumy 

punktów z wyznaczonych zadań weryfikujących efekty kształcenia. Podstawą uzyskania zaliczenia 

przedmiotu jest uzyskanie łącznie za wszystkie zadnia co najmniej 51% punktów. Sumę uzyskanych przez 

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

dostateczna, 61% ocena dostateczny plus, 71% ocena dobra, 81% ocena dobra z plusem, 91% 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 

Ćwiczenia 30 godzin 

Realizacja zajęć w grupie docelowej 2 godziny 

Konsultacja w zakresie przygotowania zajęć 

korekcyjno-kompensacyjnych 
3 godziny 

Konsultacje 3 godziny 

Studiowanie literatury przedmiotu 15 godzin 



Samodzielne przygotowanie scenariusza zajęć 

przez studenta 
10 godzin 

Samodzielne przygotowanie przez studenta 

pomocy dydaktycznych 
12 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Realizacja zajęć w grupie docelowej 2 godziny 

Konsultacja w zakresie przygotowania zajęć 

korekcyjno-kompensacyjnych 
3 godziny 

Konsultacje 3 godziny 

Studiowanie literatury przedmiotu 15 godzin 

Samodzielne przygotowanie scenariusza zajęć 

przez studenta 
10 godzin 

Samodzielne przygotowanie przez studenta 

pomocy dydaktycznych 
12 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Nauczanie otwarte w edukacji włączającej 

Nazwa w języku angielskim:  Open teaching in inclusive education 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika specjalna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Trzeci 

Semestr:  Szósty 

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: 

Celem jest zapoznanie studentów z zasadami 

uniwersalnego programowania zajęć i nauczaniem 

otwartym w edukacji włączającej. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna i rozumie istotę i zalety nauczania otwartego w edukacji włączającej; 

specyfikę pracy w grupie zróżnicowanej, zasady projektowania 

przestrzeni klasy szkolnej; style poznawcze i strategie uczenia się oraz 

style nauczania w kontekście grupy heterogenicznej 

K_W11 

W_02 
zna i rozumie metodykę wdrażania nauczania otwartego; modele 

nauczania indywidualizującego 
K_W11 

W_03 zna i rozumie pojęcie i zasady uniwersalnego projektowania zajęć K_W12 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi motywować dziecko i ucznia ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi; rozwijać jego ciekawość, aktywność i samodzielność, 

wspierać motywację do uczenia się 

K_U08 

U_02 potrafi projektować zajęcia dla zróżnicowanych grup dzieci i uczniów K_U11 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 



K_01 
jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane decyzje w 

edukacji włączającej 
K_K01 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowe wiadomości z zakresu pedagogiki specjalnej. 

Treści modułu kształcenia: 

Istota i zalety nauczania otwartego w edukacji włączającej. Specyfika pracy w grupie zróżnicowanej. 

Zasady projektowania przestrzeni klasy szkolnej. Style poznawcze i strategie uczenia się oraz style 

nauczania w kontekście grupy heterogenicznej. Metody wdrażania nauczania otwartego, modele 

nauczania indywidualizującego. Pojęcie i zasady uniwersalnego projektowania zajęć. Motywacja dziecka i 

ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projektowanie zajęć dla zróżnicowanych grup dzieci i 

uczniów. 

Literatura podstawowa: 

1. Głodkowska J. (2010). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej, 

Warszawa, APS. 

Literatura dodatkowa: 

1. Al-Khamisy D. (2006).Edukacja przedszkolna a integracja społeczna. Warszawa: Żak 

2. Al-Khamisy D., (2013) Edukacja włączająca edukacją dialogu. W poszukiwaniu modelu edukacji dla 

ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym,. Wyd. APS, Warszawa  

3. H. Heinen, Social inclusion of children and young people with disabilities (2014), 

https://edoc.coe.int/en/people-with-disabilities/7283-pdf-social-inclusion-of-children-and-young-people-

with-disabilities.html 

4. Maciarz A. (1999). Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych, Kraków : Impuls 

5. Szumski G. (2010). Wokół edukacji włączającej. Warszawa, APS.  

6. Szumski G.(2006), Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa, PWN 

7. Przewodnik po edukacji włączającej : rozwój kształcenia i uczestnictwa w życiu szkoły red. Tony Booth 

i Mel Ainscow. (2012) Warszawa  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia w oparciu o metodę projektu. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty zostaną zweryfikowane na podstawie prac – projektów studentów. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Za wykonanie projektu student otrzyma punkty. Kryteria oceniania: mniej niż 50% pkt. 

– 2,0; 51%-60% pkt. – 3,0; 61%-70% pkt. – 3,5; 71%-80% pkt. – 4,0; 81%-80% pkt. – 4,5; więcej niż 91% 

pkt. – 5,0. 

Bilans punktów ECTS: 



Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 8 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć 20 godzin 

Studiowanie literatury przedmiotu 17 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć 28 godzin 

Studiowanie literatury przedmiotu 17 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Metodologia badań społecznych 

Nazwa w języku angielskim:  Methodology of social research 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika specjalna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Trzeci 

Semestr:  Szósty 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr hab. Sławomir Sobczak, prof. uczelni 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr hab. Sławomir Sobczak, prof. uczelni 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem wykładu jest zapoznanie studenta z 

metodologią badań społecznych w tym 

edukacyjnych, zasad projektowania i prowadzenia 

badań naukowych w zakresie pedagogiki specjalnej.  

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_W01 

zna metodologię badań naukowych stosowanych w dziedzinach nauk 

humanistycznych i nauk społecznych, w szczególności zasady 

projektowania i prowadzenia badań naukowych w zakresie pedagogiki 

specjalnej, oraz postulat wieloparadygmatyczności 

K_W06 

K_W02 

zna metodologiczne założenia i zasady oraz etyczne normy 

projektowania i realizacji badań naukowych w zakresie pedagogiki 

specjalnej 

K_W07 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Posiada podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii wychowania 

Treści modułu kształcenia: 

Filozoficzne, metodologiczne i kulturowe podstawy badań społecznych i edukacyjnych. Społeczno-

kulturowe uwarunkowania badań naukowych. Sposoby budowania teorii w badaniach naukowych. Rodzaje 

i typy badań naukowych. Zagadnienia związane z badaniami pedagogicznymi. Pojęcia netografii, 

krytycznej analizy dyskursu. Rodzaje i sposoby wykorzystania badań naukowych. Typy badań w 



kontekście możliwości ich praktycznego zastosowania. Kryteria jakości badań naukowych. Krytyczno-

emancypacyjny i transformacyjny potencjał badań naukowych. Podstawowe zasady przeprowadzania 

badań naukowych, dylematy i wybory etyczne na różnych etapach procesu badawczego. Zagadnienie 

prezentacji wyników badań w przestrzeni publicznej. Zasady i techniki przygotowywania prac naukowych. 

Literatura podstawowa: 

1. Babbie, E., (2009), Metodologia badań społecznych, Warszawa: PWN 

2. Nowak, S., (2007), Metodologia badań społecznych, Warszawa: PWN 

3. Rubacha, K., (2008), Metodologia badań nad edukacją, Warszawa: Wyd. Akademickie i Profesjonalne 

Literatura dodatkowa: 

1. Ajdukiewicz,  K., (1975), Logika pragmatyczna, Warszawa: PWN 

2. Benton, T., Ian Craib, I., Filozofia nauk społecznych. Od pozytywizmu do postmodernizmu, Warszawa: 

DSW TWP 

3. Bocheński, J.,M., (2009), Współczesne metody myślenia, Warszawa: Antyk 

4. Kamiński, S., (1994), Metoda i język. Studia z semiotyki i metodologii nauk, Lublin: TN KUL 

5. Kotarbiński, T., (2002), Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Warszawa: PWN 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Prezentacje multimedialne, wykorzystanie metod aktywizujących, samodzielne rozwiązywanie zagadnień. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Weryfikację efektów stanowić będzie test kompetencyjny. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Egzamin. Podstawą uzyskania oceny z egzaminu będzie test polegający na weryfikacji wiedzy z zakresu 

metodologii badań społecznych. Test wiedzy: 5,0 (bdb) – od 91% do 100% poprawnych odpowiedzi w 

teście; 4,5 (db +) – od 81% do 90% poprawnych odpowiedzi w teście; 4,0 (db) – od 71% do 80% 

poprawnych odpowiedzi w teście; 3,5 (dst +) – od 61% do 70% poprawnych odpowiedzi w teście; 3,0 (dst) 

– od 51% do 50% poprawnych odpowiedzi w teście; 2,0 (ndst) – od 0% do 50% poprawnych odpowiedzi w 

teście. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykład 30 godzin 

Konsultacje 7,5 godziny 

Praca własna studenta 37,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 



Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykład 30 godzin 

Samodzielna praca studenta 45 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych 

Nazwa w języku angielskim:  Methodology of resocialization interactions 

Język wykładowy:  Polski 

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

Pedagogika resocjalizacyjna) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Trzeci 

Semestr:  Szósty 

Liczba punktów ECTS:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr hab. Janina Florczykiewicz, prof. uczelni 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr hab. Janina Florczykiewicz, prof. uczelni 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z 

metodami pracy resocjalizacyjnej, prowadzonej w 

warunkach wolnościowych oraz w środowisku 

zamkniętym. Studenci uzyskają wiedzę 

umożliwiającą im praktyczne stosowanie technik i 

metod oddziaływań stosowanych w ramach 

wychowania resocjalizacyjnego 

zinstytucjonalizowanego oraz projektowania 

programów o charakterze prewencyjnym i 

profilaktycznym, skierowanych do dzieci i młodzieży 

zagrożonych demoralizacją i nieprzystosowaniem 

społecznym (prowadzonego w środowisku otwartym) 

oraz osadzonych. Przekazana wiedza składa się na 

kompetencje zawodowe kuratorów i pedagogów 

resocjalizacyjnych. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna metodykę oddziaływań w placówkach resocjalizacyjnych; założenia, 

metody i formy realizacji antropotechniki i kulturotechniki; metodykę 

pracy wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, 

młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, schroniskach dla nieletnich i 

zakładach poprawczych; podstawy metodyczne pracy wychowawcy w 

aresztach śledczych i zakładach karnych 

K_W12 



W_02 

zna metodykę oddziaływań resocjalizacyjnych w środowisku otwartym; 

zasady współpracy wychowawców ze środowiskiem otwartym; metody 

pracy wychowawcy realizującego zadania resocjalizacyjne oraz kuratora 

sądowego realizującego zadania w ośrodkach kuratorskich; metody 

pracy resocjalizacyjnej w środowisku lokalnym i placówkach wsparcia 

dziennego  streetworkerów i pedagogów podwórkowych 

K_W12 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi analizować metodykę oddziaływań w placówkach 

resocjalizacyjnych; analizować i stosować teoretyczne podstawy 

instytucjonalnych oddziaływań metodycznych; analizować i stosować 

antropotechniki i kulturotechniki; stosować metodykę pracy wychowawcy 

w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla 

nieletnich i zakładach poprawczych; analizować i stosować podstawy 

metodyczne pracy wychowawcy w aresztach śledczych i zakładach 

karnych 

K_U01 

U_02 

potrafi analizować i stosować metodykę oddziaływań resocjalizacyjnych 

w środowisku otwartym, teoretyczne podstawy środowiskowych 

oddziaływań metodycznych; analizować i stosować metody pracy 

wychowawcy realizującego zadania resocjalizacyjne kuratora sądowego, 

metody pracy w ośrodkach kuratorskich; analizować i stosować metody 

pracy resocjalizacyjnej w środowisku lokalnym i placówkach wsparcia 

dziennego streetworkerów i pedagogów podwórkowych 

K_U02 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 jest gotów do samodzielnego pogłębiania wiedzy pedagogicznej K_K01 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza z zakresu teorii resocjalizacji, w tym koncepcji nieprzystosowania społecznego, etiologii, 

mechanizmów powstawania, funkcjonowania placówek resocjalizacyjnych. 

Treści modułu kształcenia: 

Podstawowe pojęcia z zakresu metodyki oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych. Relacje między 

pojęciami: resocjalizacja – socjalizacja – profilaktyka. Cele i zadania oddziaływań profilaktycznych i 

resocjalizacyjnych w świetle wybranych ujęć teoretycznych i koncepcji resocjalizacji z uwzględnieniem 

środowisk resocjalizacji (zamkniętego i otwartego). Zasady resocjalizacji i ich realizacja w praktyce 

pedagogicznej w poszczególnych placówkach resocjalizacyjnych. Cele, metody i techniki resocjalizacji 

nieprzystosowanych społecznie i penitencjarnej. Metody resocjalizacji w środowisku otwartym 

(streetworking, psychopedagogika). Przegląd programów resocjalizacyjnych. Rola diagnozy i prognozy w 

resocjalizacji. Proces readaptacji społecznej i jego zadania. Rola grup samopomocowych w profilaktyce i 

resocjalizacji. 

Literatura podstawowa: 

1. Machel H. (2003), Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Wyd. Arche, Gdańsk 2003  



2. Pytka L. (2005), Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej 

3. Opora R. (2010) Resocjalizacja wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie, 

Kraków: Impuls 

Literatura dodatkowa: 

1. Bałandynowicz A. (2006), Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa. Warszawa: 

Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza 

2. Bartkowicz Z., Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach 

resocjalizacyjnych, Lublin 1996 

3. Czapów C. (1978), Wychowanie resocjalizujące, PWN 

4. Florczykiewicz J. (2014), Badania nad poczuciem marginalności i poczuciem winy u skazanych 

odbywających karę pozbawienia wolności, UPH.Siedlce,  

5. Marczak M., Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce, 

Impuls, Kraków 2009  

6. Węgliński A., Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji nieletnich, Lublin 2004. 

7. Urban B., Stanik J.M.(2008), Resocjalizacja Tom I i II, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 

8. Srobarova S., The Intervention and resocialization  from point of view of the methods in social work, 

https://www.academia.edu/6553964/THE_INTERVENTION_AND_RESOCIALIZATION_FROM_POINT

_OF_VIEW_OF_THE_METHODS_IN_SOCIAL_WORK 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Podająca, pokaz, problemowa 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty W_01 i W_02 będą sprawdzane na kolokwium. Efekty U_01 i U_02 będą sprawdzane podczas 

ćwiczeń realizowanych na zajęciach – ocena zadań związanych z planowaniem pracy resocjalizacyjnej. 

Efekty K_01 będzie weryfikowany na podstawie merytorycznej wiedzy studenta i umiejętności planowania 

pracy resocjalizacyjnej. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Ocena końcowa z przedmiotu jest wystawiana na podstawie liczby uzyskanych 

punktów z laboratoriów i kolokwium, według następującej zasady: z przedmiotu można uzyskać 100 pkt. 

wg zasady: kolokwium: 60 pkt., ćwiczenia: 40 pkt. Pow. 90 pkt.: bardzo dobry; 80-89 pkt.: dobry plus; 70-79 

pkt.: dobry; 60-69 pkt.: dostateczny plus; 50-59 pkt.: dostateczny; 0-49 pkt.: niedostateczny 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 45 godzin 

Przygotowanie do zajęć 20 godzin 

Przygotowanie do kolokwium  25 godzin 



Studiowanie literatury  30 godzin 

Konsultacje  5 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 45 godzin 

Przygotowanie do zajęć 20 godzin 

Przygotowanie do kolokwium 25 godzin 

Studiowanie literatury 30 godzin 

Konsultacje 5 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  

Metodyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim w edukacji 

wczesnoszkolnej 

Nazwa w języku angielskim:  
Methodology of teaching children with intellectual disabilities in a slight 

degree in early school education 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  

Pedagogika specjalna (sp. Edukacja i 

rehabilitacja osób z 

niepełnosprawnością intelektualną) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Trzeci 

Semestr:  Szósty 

Liczba punktów ECTS:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Mgr Barbara Sacharczuk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Mgr Barbara Sacharczuk 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie metodyki 

pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu lekkim.  

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna i rozumie metodykę wychowania i kształcenia uczniów z z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na etapie edukacji 

wczesnoszkolnej; podstawę programową kształcenia ogólnego dla 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach 

I-III szkoły; wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia i 

opracowywanie oraz modyfikowanie indywidualnego programu 

edukacyjno-terapeutycznego; specjalistyczne metody rozwijania 

kompetencji osobistych, komunikacyjnych i społecznych; zasady 

organizowania przestrzeni szkolnej oraz optymalnego stanowiska pracy; 

rolę współpracy z rodziną, nauczycielami i specjalistami 

K_W12 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 potrafi analizować metodykę pracy rewalidacyjno-wychowawczej z 

osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; 
K_U11 



analizować i stosować metody pracy z osobami z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim; analizować organizację i metodyki zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych; konstruować indywidualne programy 

zajęć rewalidacyjno-wychowawczych; współpracować ze środowiskiem 

rodzinnym ucznia 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K01 
jest gotów do okazywania empatii dzieciom i uczniom potrzebującym 

wsparcia i pomocy 
K_K01 

K02 jest gotów do profesjonalnego rozwiązywania konfliktów w klasie szkolnej 

i grupie wychowawczej 
K_K04 

K03 jest gotów do samodzielnego pogłębiania wiedzy pedagogicznej K_K06 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza i umiejętności z zakresu pedagogiki i psychologii ogólnej, psychologii klinicznej oraz pedagogiki 

specjalnej. 

Treści modułu kształcenia: 

Podstawy prawne organizacji kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. 

Podstawowe założenia edukacji uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (cele edukacyjne, 

zadania szkoły, treści kształcenia, treści nauczania, zasady pracy pedagogicznej, procedury osiągania 

celów – metody nauczania, formy i środki dydaktyczne, obszary oddziaływania pedagogicznego, obowiązki 

nauczyciela). Procesy poznawcze osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Charakterystyka 

podstawowych ograniczeń i możliwości uczniów. Planowanie i dokumentowanie pracy pedagogicznej 

(przykładowe narzędzia diagnostyczne w wielospecjalistycznej ocenie poziomu funkcjonowania ucznia. 

Interpretacja diagnoz, konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów 

z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, programowanie aktywności indywidualnej i zespołowej – 

plany tygodniowe, miesięczne, programowanie zintegrowanych oddziaływań rewalidacyjnych). Metodyka 

nauczania i wychowania (planowanie pracy dziennej, przykładowe działania w kierunku indywidualizacji 

wymagań edukacyjnych i wychowawczych oraz metod i form pracy z uczniem, konstruowanie konspektów i 

scenariuszy zajęć lekcyjnych, ocena postępów uczniów). Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla 

uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim: cele i treści nauczania, zasady pracy, ocena 

opisowa. Diagnoza funkcjonalna osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, interpretacja 

diagnoz i innych danych uzyskanych od osób współpracujących z nauczycielem. Działalność organizacji 

społecznych i charytatywnych na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. 

Literatura podstawowa: 

1. Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska, Alicja Krztoń (2011), ABC pedagoga specjalnego. Poradnik dla 

nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, 

dla studentów kierunków pedagogicznych oraz dla osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym, 

Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 

2. Grzegorz Szumski (2013), Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Sens i granice zmiany 

edukacyjnej, Warszawa: PWN, 2013 

3. Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik (2010), 

Warszawa: Fundacja Fundusz Współpracy 



4. Jacek Kielin, Katarzyna Klimek-Markowicz (2013), Krok po kroku. Nauczanie i terapia dzieci z 

umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne 

5. Lucyna Bobkowicz-Lewartowska (2011), Niepełnosprawność intelektualna. Diagnozowanie, edukacja i 

wychowanie, Gdańsk: Harmonia Universalis 

6. Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Ewa Korzeniewska (2009), Program zintegrowanej edukacji 

wczesnoszkolnej: w szkole podstawowej masowej lub szkole podstawowej specjalnej dla uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim: dla klas I-III, Gdańsk: Harmonia 

Literatura dodatkowa: 

1. Hanna Olechnowicz (2012), Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Programy i metody, 

Warszawa: PWN 

2. Janina Wyczesany (2011), Pedagogika upośledzonych umysłowo. Wybrane zagadnienia, Kraków: 

Oficyna Wydawnicza Impuls 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody: podająca, pokaz, problemowa, praktycznego działania, dyskusja panelowa, ćwiczenia praktyczne, 

burza mózgów, metody aktywizujące. Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty weryfikowane będą na podstawie rozwiązania zadań problemowych, oraz/lub testem pisemnym. 

Ocenić należy uczestniczenie i przygotowanie się studenta do zajęć oraz jego aktywność w celu 

stwierdzenia stopnia odpowiedzialności jaką wykazuje względem podejmowania obowiązków związanych z 

działaniem na rzecz zdobywania umiejętności, które w przyszłości umożliwią mu wzięcie w pełni 

odpowiedzialności za osoby dla których zdobywa wykształcenie. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Sumę uzyskanych przez studenta punktów przelicza się na 

oceny następująco: 5,0 (bdb) – od 91% do 100% sumy punktów; 4,5 (db+) – od 81% do 90% sumy 

punktów; 4,0 (db) – od 71% do 80% sumy punktów; 3,5 (dst+) – od 61% do 70% sumy punktów; 3,0 (dst) – 

od 51% do 60% sumy punktów; 2,0 (ndst) – od 0% do 50% sumy punktów. Podstawą uzyskania zaliczenia 

przedmiotu jest uzyskanie łącznie za wszystkie zadnia oraz/lub za test pisemny co najmniej 51%. 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 

Ćwiczenia 45 godzin 

Konsultacje 17,5 godziny 

Praca samodzielna studenta 62,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 



Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 45 godzin 

Konsultacje 17,5 godziny 

Praca samodzielna studenta 62,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Diagnoza funkcjonalna we wczesnym wspomaganiu 

rozwoju 

Nazwa w języku angielskim:  Functional diagnosis in early development support 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Pedagogika specjalna (sp. Wczesne 

wspomaganie rozwoju dziecka) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Trzeci 

Semestr:  Szósty 

Liczba punktów ECTS:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Małgorzata Wiśniewska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Małgorzata Wiśniewska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do 

praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy z 

zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i 

wczesnej interwencji terapeutycznej w celu 

wykonywania diagnozy funkcjonalnej. Studenci 

nabędą również umiejętności wykorzystywania 

zdobytej wiedzy teoretycznej do działań niezbędnych 

w pracy diagnostycznej, terapeutycznej i 

wychowawczej z dzieckiem objętym WWR oraz 

stosowania adekwatnie do sytuacji języka 

specjalistycznego. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna i rozumie diagnozę funkcjonalną we wczesnym wspomaganiu 

rozwoju dziecka, wielospecjalistyczną ocenę rozwoju dziecka i sfery jego 

najbliższego rozwoju; ideę projektowania kompleksowego wsparcia 

terapeutycznego dziecka, jego rodziny lub opiekunów, programów 

oddziaływań wspomagających i ich ewaluacji, metodykę wieloprofilowego 

usprawniania i organizacji współpracy w zespole interdyscyplinarnym; 

rolę warsztatu pracy specjalisty z zakresu wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka 

K_W12 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 



U_01 

potrafi planować, przeprowadzać i analizować diagnozę funkcjonalną we 

wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka; planować, realizować i 

interpretować wielospecjalistyczną ocenę rozwoju dziecka i sfery jego 

najbliższego rozwoju; projektować kompleksowe wsparcie terapeutyczne 

dziecka i jego rodziny 

K_U11 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
jest zdolny do okazywania empatii dzieciom potrzebującym wsparcia i 

pomocy 
K_K01 

K_02 
jest zdolny do profesjonalnego rozwiązywania konfliktów w grupie 

rówieśniczej 
K_K04 

K_03 jest zdolny do. samodzielnego pogłębiania wiedzy pedagogicznej K_K06 

K_04 
jest zdolny do współpracy z nauczycielami i specjalistami w celu 

doskonalenia swojego warsztatu 
K_K07 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Osiągnięte efekty z bloku A, B, C, D wynikające ze standardu kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu pedagoga specjalnego. 

Treści modułu kształcenia: 

Pojęcie diagnozy – konteksty definicyjne i rodzaje diagnoz. Diagnoza funkcjonalna (wielospecjalistyczna 

ocena poziomu funkcjonowania ucznia). Specyfika, cele i oczekiwania w diagnostyce małego dziecka. 

Warunki badania małego dziecka. Metody stosowane w rozpoznawaniu potrzeb małego dziecka. Wybrane 

narzędzia diagnostyczne. Konstruowanie narzędzi diagnostycznych. Zasady opisu i interpretacji wyników 

badań małego dziecka  

Literatura podstawowa: 

1. Jarosz, E., Wysocka, E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania. 

Warszawa: wyd. Akademickie „Żak” 

2. Marcinkowska, B. (2004). Diagnoza umiejętności funkcjonalnych dzieci z niepełnosprawnością 

intelektualną. W: J. Głodkowska, A. Giryński (red.). Osobowość, samorealizacja, odpowiedzialność, 

bezpieczeństwo, autonomia. Teoria, empiria i praktyka w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością 

umysłową od dzieciństwa do późnej dorosłości. Warszawa: APS 

Literatura dodatkowa: 

1. Skibska J. (red.) (2017) Diagnoza interdyscyplinarna : wybrane problemy, Wydanie 2., Kraków: Oficyna 

Wydawnicza Impuls 

2. Cytowska B. Winczura B.(red) (2006): Dziecko z zaburzeniami w rozwoju. Konteksty diagnostyczne i 

terapeutyczne 

3. Serdyńska A., (2015), Mechanizmy obronne w diagnozie psychodynamicznej i pedagogicznej 

Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM 



4. Kostrzewski J., (2006), Niepełnosprawność umysłowa: poglądy, metody diagnozy i wsparcia [w:] red. 

A. Czapiga, Psychologiczne wspomaganie rozwoju psychicznego dziecka, Wrocław Paluchowski, J. W. 

(2007). Diagnoza psychologiczna. Proces-narzędzia-standardy. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie 

i Profesjonalne 

5. Piszczek M., (2006), Dziecko, którego rozwój emocjonalno-poznawczy nie przekracza pierwszego roku 

życia. Diagnoza, zasady terapii i ocena efektów zajęć, Warszawa 2006 

6. Roig-Vila R., file:///C:/Users/Akademia%20Podlaska/Downloads/education-10-00256-v2.pdf 

7. Schopler E., Lansing M., Reichler R., (1995), Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych 

oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju, t. 2: Techniki nauczania dla rodziców i profesjonalistów, SPOA, 

Gdańsk 

8. Smith D.D., (2009) Pedagogika specjalna. T.1-2. Warszawa 

9. Pisula E.,( 2000), Autyzm u dzieci. Diagnoza, klasyfikacja, etiologia, PWN, Warszawa 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia w oparciu o metodę zadań praktycznych. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty zostaną zweryfikowane podczas realizacji zadania praktycznego, konstruowanie narzędzi 

diagnostycznych, konstruowanie arkusza wieloprofilowej oceny rozwoju. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Za wykonanie projektu student otrzyma punkty. Zadanie przygotowane przez studenta 

ocenia się według następujących kryteriów: wykorzystana bibliografia – 25%; struktura prezentacji – 25%; 

merytoryczny poziom prezentowanych treści – 25%; ocena kompetencji ustnego lub pisemnego 

prezentowania treści – 25%. Kryteria oceniania: mniej niż 50% punktów – 2,0; 51%-60% pkt. – 3,0; 61%-

70% - 3,5; 71%-80% - 4,0; 81%-80% - 4,5; więcej niż 91% pkt. – 5.0. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 45 godzin 

Konsultacje 18 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć 62 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 45 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć 80 godzin 



Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 


