
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Język obcy specjalistyczny 

Nazwa w języku angielskim:  Foreign specialist language 

Język wykładowy:  Angielski/rosyjski/niemiecki 

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 drugiego stopnia 

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  2 

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

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Mgr Agnieszka Laszuk, mgr Danuta Olejnik 

Założenia i cele przedmiotu: 
Student potrafi posługiwać się językiem obcym 

specjalistycznym z zakresu pedagogiki. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
zna terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w 

dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym 
K_W01 

W_02 

ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i 

instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach 

istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych 

K_W07 

W_03 
ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach 

wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących 
K_W03 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności 

pedagogicznej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody 

pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań 

zawodowych 

K_U01 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość języka angielskiego/rosyjskiego/niemieckiego w zależności od wyboru studentów. 



Treści modułu kształcenia: 

Pedagogika jako nauka. Dyscypliny naukowe w pedagogice. Nauki współdziałające z pedagogiką. 

Podstawowe pojęcia pedagogiki. Rozwój pedagogiki. Zadania pedagogiki. Przestrzeń działania pedagoga. 

Podstawowe instytucje i środowiska edukacyjne. Samokształcenie i samowychowanie. Teorie 

pedagogiczne XXI wieku. 

Literatura podstawowa: 

1. Brezinka W., Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych, Wyd. WAM. Kraków 2005. 

2. Ciechaniewicz W., (red.), Pedagogika, PZWL, Warszawa 2000. 

3. Dudzikowa M., Czerepaniak-Walczak M. (red.), Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty. 

Interdyscyplinarne ujęcie, T. 1-4. GWP, Gdańsk 2007. 

4. Dymek-Balcerek K. (red.n.), Podstawy pedagogiki, Radom 1999. 

5. Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika ogólna, WAiP Warszawa 2008. 

6. Kostkiewicz J., Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej, Stalowa Wola, 1997. 

7. Kukołowicz T., Nowak M., (red.), Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne, Lublin 1997. 

8. Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 2001. 

9. Kwieciński Z. Śliwerski B., (red.) Pedagogika, T.1. i T. 2. WN PWN, Warszawa 2003. 

10. Lenzen D (red.), Podstawowe pojęcia pedagogiczne, Berlin-Szczecin, 2003.. 

Literatura dodatkowa: 

1. Adamski F. (red.), Człowiek – wychowanie – kultura. Wybór tekstów, Kraków WAM, 1993. 

2. Chałas K., Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki, Kielce, 2003. 

3. Gutek G., Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, GWP, Gdańsk, 2003. 

4. Kunowski S., Wartości w procesie wychowania, Kraków 2003. 

5. Kwieciński Z. (red.), Nieobecne dyskursy. T.1-6. Wyd. UMK, Toruń 1991-2000. 

6. Nowak M., Podstawy pedagogiki otwartej, Lublin, RW KUL, 2001. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Analiza tekstów, praca w grupach, prezentacje multimedialne. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty zweryfikowane będą poprzez pracę pisemną i aktywność na zajęciach. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie na ocenę. Praca pisemna oceniana według skali: ocena 2 – nie spełnia wymogów na ocenę 

dostateczną, uzyskanie mniej niż 50% punktów, ocena 3 – ma 50%-74% punktów, cena 3,5 – ma 75%-

79% punktów, ocena 4 – ma 80%-89% punktów, ocena 4,5 – ma 90%-95% punktów, ocena 5- ma więcej 

niż 95% punktów. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 



Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Samodzielne przygotowanie do zajęć 10 godzin 

Samodzielne przygotowanie do zaliczenia 

przedmiotu 
10 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 18 godzin 

Samodzielne przygotowanie do zajęć 12 godzin 

Samodzielne przygotowanie do zaliczenia 

przedmiotu 
20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Socjoterapia 

Nazwa w języku angielskim:  Sociotherapy 

Język wykładowy:  Polski 

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

Socjoterapia) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Katarzyna Skalska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Katarzyna Skalska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Podstawowym założeniem jest wyposażenie 

studentów w wiedzę dotyczącą socjoterapii i jej istoty 

w pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Celem jest 

nabycie przez studentów wiedzy dotyczącej 

socjoterapii jako metody korygowania zaburzeń 

zachowania i wybranych zaburzeń emocjonalnych 

oraz postępowania diagnostycznego w socjoterapii. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W02 
zna podstawy teoretyczne wiedzy obejmującej kluczowe zagadnienia 

oraz wybrane zagadnienia z zakresu socjoterapii 
K_W02 

S_W04 

zna ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania podejmowanych działań 

socjoterapeutycznych i pomocowych wobec człowieka zagrożonego 

wykluczeniem społecznym, w tym ochrony jego praw i wolności 

K_W09 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza i umiejętności z zakresu pedagogiki ogólnej i psychologii oraz pedagogiki specjalnej. 

Treści modułu kształcenia: 

Zaburzenia wychowawcze XXI wieku – charakterystyka uwarunkowań społecznych. Socjoterapia jako 

forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Istota socjoterapii. Zaburzenia zachowania – klasyfikacja i 



charakterystyka. Wybrane koncepcje pedagogiki zaburzeń zachowania. Diagnozowanie zaburzeń 

zachowania. Działania wychowawcze podejmowane w przypadku występowania zaburzeń zachowania. 

Praca z grupą w socjoterapii. Metody pracy z grupą. Dynamika grupy socjoterapeutycznej. Organizacja 

grupy socjoterapeutycznej. Uwarunkowania zaburzeń zachowania i nieprzystosowania społecznego. 

Diagnoza socjoterapeutyczna. Założenia pracy socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Istota 

postępowania socjoterapeutycznego – proces socjoterapeutyczny. Korygowanie zaburzeń zachowania. 

Superwizja w socjoterapii. 

Literatura podstawowa: 

1. Bocian-Waszkiewicz B., Socjoterapia jako metoda pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. „Student Niepełnosprawny. Szkice i rozprawy”, Zeszyt 16(9)2016, Wydawnictwo UPH, 

Siedlce 2016 

2. Ganczrska M., Socjoterapia wychowanków pogotowia opiekuńczego. UO, Opole 2008 

3. Grudziewska E. (red.), Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Programy zajęć. Difin, Warszawa 

2015 

4. Grudziewska E. (red.), Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Programy zajęć. Cz. 2. Difin, 

Warszawa 2016 

5. Grudziewska E. (red.), Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Programy zajęć. Cz. 3. Difin, 

Warszawa 2017 

6. Grudziewska E. (red.), Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Programy zajęć. Cz. 4. Difin, 

Warszawa 2019 

7. Grudzińska E. (red.), Diagnoza w socjoterapii, Difin, Warszawa 2017 

8. Jagieł J., Socjoterapia w szkole: krótki poradnik psychologiczny, Wydawnictwo Rubikon, Kraków 2007 

9. Kendall P. C., Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Techniki terapeutyczne dla profesjonalistów 

i rodziców, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2021 

10. Kołakowski A. (red.), Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne, Sopot 2020 

11. Sawicka K. (red.), Socjoterapia. Wyd. CMPP-P, Warszawa 1998 

Literatura dodatkowa: 

1. Bocian B., Doświadczenia w realizacji założeń teoretycznych w praktyce pedagogicznej (na przykładzie 

programu socjoterapeutycznego – Moje spotkanie ze złością), [w:] J. Kunikowski, R. Rosa, T. Zacharuk 

(red.), Rozwój teorii i praktyki edukacyjnej w XV. lecie Instytutu Pedagogiki Akademii Podlaskiej, 

Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006, s. 231-242. 

2. Bocian-Waszkiewicz B., Dziecko niewidzialne - dziecko „we mgle”: charakterystyka dziecka 

krzywdzonego i wieloaspektowa pomoc. Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. 2018, z. 18 (11), 

s. 153-160 

3. Corey M. S., Corey G., Grupy. Zasady i techniki grupowej pomocy psychologicznej. Instytut Psychologii 

Zdrowia i Trzeżwości PTP, Warszawa 1995. 

4. Hillenbrand C., Pedagogika zaburzeń zachowania. GWP, Gdańsk 2007. 

5. Rozmowa jako technika badań pedagogicznych, Beata Bocian, w: Edukacja – równość czy jakość? J. 

Łukasik, I. Nowosad, M. J. Szymański (red.), Adam Marszałek Toruń 2010; s. 317-327 

6. Scenariusz zajęć profilaktyczno-wychowawczych – Edukacja emocjonalna (cz.1), „Student 

Niepełnosprawny. Szkice i rozprawy”, Zeszyt 10, 2010, s. 185-190. 

7. Scenariusz zajęć profilaktyczno-wychowawczych – Edukacja emocjonalna (cz.2), „Student 

Niepełnosprawny. Szkice i rozprawy”, Zeszyt 11, 2011 

8. Strzemieczny J., Program zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci ze szkół podstawowych. MEN, 

Warszawa 1998 

9. Wilk M., Diagnoza w socjoterapii. Ujęcie psychodynamiczne. Sopot 2014 



Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnych, podstawowe tezy ilustrowane przykładami 

praktycznymi. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty sprawdzane będą na podstawie rozwiązania zadań egzaminacyjnych. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Egzamin ustny lub pisemny. Zadaniom egzaminacyjnym przypisano punkty, które przeliczane są w 

następujący sposób: 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: 4 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 20 godzin 

Samodzielne przygotowanie do zajęć 15 godzin 

Samodzielne przygotowanie do egzaminu 15 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 18 godzin 

Konsultacje 13 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 30 godzin 

Samodzielne przygotowanie do zajęć 20 godzin 

Samodzielne przygotowanie do egzaminu 19 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 



Punkty ECTS za przedmiot 4 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Trening umiejętności psychospołecznych i 

wychowawczych 

Nazwa w języku angielskim:  Training of psychosocial and educational skills 

Język wykładowy:  Polski 

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

Socjoterapia) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  6 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Marina Sałtykowa-Wołkowicz 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Marina Sałtykowa-Wołkowicz 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w 

umiejętności praktycznego wykorzystywania 

posiadanej wiedzy do rozwiązywania problemów 

pojawiających się w pracy zawodowej pedagoga, 

wychowawcy, socjoterapeuty. Do doskonalenia 

warsztatu pracy niezbędne jest również rozwijanie u 

studentów umiejętności komunikowania się na 

tematy specjalistyczne. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 

potrafi wykorzystywać posiadana wiedzę – formułować i rozwiązywać 

złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania 

stanowiące przedmiot zainteresowań socjoterapii 

K_U01 

S_U04 
potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne z zakresu działań i 

efektów socjoterapeutycznych 
K_U04 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki opiekuńczej i psychologii rozwoju dziecka. 



Treści modułu kształcenia: 

Zapoznanie studentów z sylabusem, zaprezentowanie oczekiwanych efektów kształcenia oraz sposoby ich 

weryfikacji. Wskazanie na kryteria zaliczenia przedmiotu. Ćwiczenia prezentujące uczestników treningu. 

Integracja. Nawiązywanie relacji. Praca w grupie. Ustalenie i zawarcie kontraktu grupowego. Ćwiczenia 

przybliżające okres dzieciństwa, pozytywne doświadczenia w relacjach z dorosłymi. Sporządzenie listy 

cech, umiejętności dobrego wychowawcy i rejestru potrzeb dzieci i młodzieży. Ćwiczenia nastawione na 

diagnozę własnych mocnych stron i trudności w roli wychowawcy. Czynniki niesprzyjające nawiązywaniu 

dobrego kontaktu z dziećmi – blokady komunikacyjne. Czynniki ułatwiające komunikację. Rozwijanie 

umiejętności pomagania dzieciom w trudnych dla nich sytuacjach poprzez stosowanie technik aktywnego 

słuchania. Granice – czym są granice, jak je wyznaczać, co, jeśli zostaną przekroczone, po co dziecku są 

granice, czy granic potrzebuje rodzic/wychowawca? Ćwiczenia umiejętności radzenia sobie z trudnymi 

zachowaniami dzieci i dorosłych poprzez rozpoznawanie i nazywanie uczuć i emocji oraz stosowanie 

komunikatu „ja”. Kary i nagrody w wychowaniu czy dyscyplina pozytywna. Budowanie autorytetu. 

Rozwiązywanie konfliktów. Normy, zasady i wymagania w wychowaniu. Edukacja do wartości. 

Podsumowanie zajęć. Wnioski, uwagi spostrzeżenia. 

Literatura podstawowa: 

1. Brophy J., Motywowanie uczniów do nauki., Wyd. PWN, Warszawa 2002 

2. Pilch T., Lepalczyk I., Pedagogika społeczna. Wyd. Żak, Warszawa 1995 

3. Leary M., Wywieranie wrażenia na innych, Wyd. GWP, Gdańsk 2005 

4. Cialdini R.B., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Wyd. GWP, Gdańsk 2004 

5. Corey M.S., Corey G., Grupy. Zasady i techniki grupowej pomocy psychologicznej, Wyd. PTP, 

Warszawa 1995  

6. Faber E., Mazlish A., Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, 

Wyd. Media Rodzina, Poznań 1992  

7. Thomson P., Sposoby komunikacji interpersonalnej, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1998 

8. Hammer H., Rozwój umiejętności społecznych. Przewodnik dla nauczyciela, Warszawa 1999 

Literatura dodatkowa: 

1. Holler I. (2007), Porozumienie bez przemocy. Ćwiczenia, Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja 

Wydawnicza 

2. Konarzewski K. (1982), Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych, Warszawa: PWN, rozdz. II, III 

3. Rosenberg M.B. (2003), Porozumienie bez przemocy. O języku serca, Warszawa: Jacek Santorski & 

CO, rozdz. III-V 

4. Rosenberg M.B. (2003), Rozwiązywanie konfliktów poprzez Porozumienie bez Przemocy, Warszawa: 

Jacek Santorski & CO 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod aktywnych. Formy: praca grupowa, zbiorowa, indywidualna. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty z umiejętności będą weryfikowane za pomocą rozwiązywania zadań problemowych podczas zajęć 

ćwiczeniowych a także na podstawie przygotowanego i zrealizowanego scenariusza zajęć warsztatowych. 



Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem na oceną. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie odpowiedniej sumy 

punktów z wyznaczonych zadań i aktywności na zajęciach oraz zrealizowanego scenariusza zajęć 

warsztatowych. 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% pkt. – ndst, 51-60% pkt. – dst, 61-70% pkt. – dst+, 71-80% pkt. – db, 81-90% pkt. – db+, 91-100% pkt. 

– bdb. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 45 godzin 

Zajęcia w grupie docelowej 3 godziny 

Konsultacje w zakresie przygotowania zajęć 

warsztatowych 
15 godzin 

Konsultacje do ćwiczeń 2 godziny 

Spotkanie tematyczne 10 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu 20 godzin 

Samodzielne przygotowanie scenariusza zajęć  20 godzin 

Samodzielne przygotowanie pomocy 

dydaktycznych 
5 godzin 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 

laboratoryjnych 
15 godzin 

Samodzielne przygotowanie do wykonywanych 

zadań 
15 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 6 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 27 godzin 

Zajęcia w grupie docelowej 3 godziny 

Konsultacje w zakresie przygotowania zajęć 

warsztatowych 
5 godzin 

Spotkanie tematyczne 10 godzin 



Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu 35 godzin 

Samodzielne przygotowanie scenariusza zajęć 30 godzin 

Samodzielne przygotowanie pomocy 

dydaktycznych 
5 godzin 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 

laboratoryjnych 
20 godzin 

Samodzielne przygotowanie do wykonywanych 

zadań 
15 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 6 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Diagnoza zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń 

zachowania z elementami psychopatologii 

Nazwa w języku angielskim:  
Diagnosis of emotional disorders and behavioral disorders with 

elements of psychopathology 

Język wykładowy:  Polski 

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

Socjoterapia) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Joanna Zienkiewicz 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Joanna Zienkiewicz 

Założenia i cele przedmiotu: 

Przedstawienie podstawowych zasad z zakresu 

psychopedagogicznej i klinicznej diagnozy dzieci i 

osób dorosłych 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna podstawowe ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania 

podejmowanych działań wobec człowieka zagrożonego wykluczeniem 

społecznym, w tym ochrony jego praw i wolności 

K_09 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawy wiedzy z psychologii klinicznej, psychologii rozwoju z elementami psychopatologii. 

Treści modułu kształcenia: 

Podstawy psychologiczne diagnozy zaburzeń. Techniki diagnostyczne. Zaburzenia nastroju. Zaburzenia 

nerwicowe i związane ze stresem. Zaburzenia odżywiania. Zaburzenia osobowości. Zaburzenia 

zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym. 

Literatura podstawowa: 

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



2. Kendall P.C. (2004) Zaburzenia okresu dzieciństwa i Adolescencji, Gdańsk, GWP (wybrane rozdziały) 

3. Carson R.C., Butcher J.N., Mineka S. (2006). Psychologia zaburzeń. T 1-2. GWP (wybrane rozdziały) 

4. Kendall P.C. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. GWP (wybrane rozdziały) 

5. Sęk. H. (2013). Psychologia kliniczna. t 1-2. Wydawnictwo Naukowe PWN (wybrane rozdziały) 

6. Kaleta K., Mróz J.(2010). Psychologiczne aspekty trudności w wychowaniu dzieci z zaburzeniami 

rozwoju i zachowania. r. 2; s.34-64.  (wybrane rozdziały) 

7. David L., Rosenhan, Martin Seligman, Psychopatologia, t.1 i t. 2, Warszawa 1994 (wybrane rozdziały) 

Literatura dodatkowa: 

1. Gilbert P. (2010). Przezwyciężanie depresji. Przewodnik samopomocy w oparciu o techniki poznawczo-

behawioralne. Alliance Press 

2. Kępiński A. (2002). Poznanie chorego. 

3. Kołakowski A. (2018). Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. GWP 

4. Kołakowski A., Siwek K., Ambroziak K. (2018). Depresja nastolatków. Jak ją rozpoznać, zrozumieć i 

pokonać. GWP 

5. Kołakowski A., Wolańczyk T., Pisula A., Skotnicka M., Bryńska A. (2007). ADHD - zespół 

nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców. GWP 

6. Kmita G. (2007). Małe dziecko i jego rodzina. Z teorii i praktyki wczesnej interwencji psychologicznej. 

Wydawnictwo Emu 

7. Marcelli D. (2013). Psychopatologia wieku dziecięcego. Urban & Partner 

8. Pfiffner L. J. (2004). Wszystko o ADHD. Zysk i S-KA Wydawnictwo 

9. Pilecka W. (2011). Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Perspektywa kliniczna. Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 

10. Pużyński S., Wciórka J., (2010). Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. 

Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne 

11. Schab L.M. (2017). Lęk i zamartwianie się u nastolatków. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 

12. Stemplewska-Żakowicz K. (2009). Diagnoza psychologiczna 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, wykład konwersatoryjny, metody aktywizujące. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty z wiedzy będą weryfikowane na podstawie odpowiedzi udzielonych na pytania sprawdzające 

podczas egzaminu. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się egzaminem. Zaliczenie pisemne obejmujące zagadnienia w obszarze założonych 

efektów kształcenia. Kryteria oceniania: 0-50 % - niedostateczny, 51-60% - dostateczny, 61-70% - 

dostateczny plus, 71-80% - dobry, 81-90% - dobry plus, 91-100% - bardzo dobry. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 



Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 33 godziny 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do wykładów 
32 godziny 

Samodzielne przygotowanie się do egzaminu 30 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 18 godzin 

Konsultacje 20 godziny 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do wykładów 
42 godziny 

Samodzielne przygotowanie się do egzaminu 45 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Metodyka pracy z uczniem niedostosowanym społecznie 

Nazwa w języku angielskim:  Methodics of work with pupil (disciple) unfitted socially 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika specjalna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  4 

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 

metodyką organizacji procesu edukacji uczniów 

zagrożonych bądź niedostoswanych społecznie. 

Studenci potrafią dokonać analizy orzeczeń i opinii 

dotyczących niedostosowania społecznego, 

zaprojektować i dokonać indywidualizacji programu 

oddziaływań resocjalizacyjnych we współpracy ze 

specjalistami na terenie szkoły/placówki i instytucji 

wspierających, zaplanować i dokonać kontroli 

uzyskiwanych efektów dydaktycznych. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U03 

potrafi właściwie dobierać działania korygujące oraz stosować właściwe 

metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-

komunikacyjne 

K_U03 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa znajomość pedagogiki ogólnej, psychologii ogólnej. Znajomość podstawowych terminów 

pedagogicznych. Wiedza z zakresu pedagogiki społecznej, socjologii wychowania. 

Treści modułu kształcenia: 

Uczeń niedostosowany społecznie lub zagrożony niedostosowaniem społecznym – charakterystyka 

funkcjonowania. Psychofizyczne uwarunkowania nieprzystosowania społecznego. Rozpoznanie trudności 



edukacyjnych ucznia niedostosowanego społecznie lub zagrożonego niedostosowaniem społecznym. 

Orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Proces edukacyjny w odniesieniu do ucznia 

niedostosowanego społecznie lub zagrożonego niedostosowaniem społecznym. Trudności edukacyjne i 

ocenianie ucznia niedostosowanego społecznie lub zagrożonego niedostosowaniem społecznym. 

Narzędzia diagnostyczne w pracy z uczniem niedostosowanym społecznie lub zagrożonym 

niedostosowaniem społecznym (do samodzielnego korzystania przez nauczyciela). Indywidualny Program 

Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia niedostosowanego społecznie lub zagrożonego niedostosowaniem 

społecznym. Metody stosowane w pracy z uczniem niedostosowanym społecznie lub zagrożonym 

niedostosowaniem społecznym i wskazania do pracy. Wsparcie specjalistyczne w pracy z uczniem 

niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym. Współpraca z rodzicami 

ucznia niedostosowanego społecznie lub zagrożonego niedostosowaniem społecznym. Analiza i tworzenie 

indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niedostosowanych społecznie lub 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

Literatura podstawowa: 

1. Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa 2008 r. 

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

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

3. Górski S., Metodyka resocjalizacji, Warszawa 1985 

4. Czapów Cz., Wychowanie resocjalizujące, Warszawa 1978 

Literatura dodatkowa: 

1. Urban, B., Stanik, J. M. /red/ ,Resocjalizacja, Warszawa 2007 r. 

2. Dobijański M., Teoretyczne i praktyczne aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej w pracy z nieletnimi w 

Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Siedlce 2017 

3. Szecówka A., Kształcenie resocjalizujące. W: B. Urban, J. Stanik (red.), Resocjalizacja., Wydawnictwo 

Naukowe PWN. Warszawa 2007 

4. Pytka L., Zacharuk T., Zaburzenia przystosowania społecznego dzieci i młodzieży. Aspekty 

diagnostyczne i terapeutyczne, Wyd. WSRP, 1998 

5. 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. 

6. 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: dyskusja, problemowa, ćwiczenia praktyczne, metody oglądowe, burza mózgów. Formy: zbiorowa, 

grupowa, indywidualna 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty z umiejętności weryfikowane będą na podstawie oceny poziomu umiejętności integrowania wiedzy, 

oceny stosowanych metod w pracy pedagogicznej z uwzględnieniem potrzeb uczniów zagrożonych bądź 

niedostoswanych społecznie oraz umiejętności rozwiązywania zadań problemowych. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Podstawą uzyskania zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zadań realizowanych w 

trakcie zajęć oraz przygotowanego Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego. Kryteria 

oceny: umiejętność nazywania problemów w kontekście poziomu rozwoju fizycznego, intelektualnego, 



emocjonalnego i społecznego osoby nieprzystosowanej społecznie oraz dostrzegania związków 

przyczynowo-skutkowych, występujących pomiędzy nimi; umiejętność planowania i organizowania działań 

edukacyjnych, w tym dobór metod adekwatnych do problemów. Umiejętność zaplanowania ewaluacji 

podejmowanych działań. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 5 godzin 

Spotkania tematyczne 15 godzin 

Praca samodzielna związana z przygotowaniem 

się do zajęć 
25 godzin 

Praca samodzielna związana z przygotowaniem 

projektu IPET 
25 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 18 godzin 

Konsultacje 7 godzin 

Spotkania tematycznych 25 godzin 

Praca samodzielna związana z przygotowaniem 

się do zajęć 
25 godzin 

Praca samodzielna związana z przygotowaniem 

projektu IPET 
25 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Współpraca ze środowiskiem rodzinnym 

Nazwa w języku angielskim:  Cooperation with the family environment 

Język wykładowy:  Polski 

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

Socjoterapia) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Mgr Barbara Sacharczuk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Mgr Barbara Sacharczuk 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką, 

formami i różnymi uwarunkowaniami współpracy 

żłobka/przedszkola/szkoły ze środowiskiem 

rodzinnym, wskazanie na konieczność 

wieloaspektowego i interdyscyplinarnego 

przygotowania zawodowego pedagogów 

specjalnych. Ponadto zaprezentowanie praktycznych 

umiejętności prowadzenia spotkań z rodzicami. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U05 
potrafi kierować pracą zespołu specjalistów w zakresie udzielanej 

pomocy oraz uczestników zajęć socjoterapeutycznych 
K_U07 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Brak 

Treści modułu kształcenia: 

Wprowadzenie do przedmiotu. Prezentacja programu. Omówienie kryteriów wymagań i literatury. Polityka 

prorodzinna a programy socjalnego i pedagogicznego wspierania rodziny: funkcja wspierania rozwoju 

demograficznego, funkcja przeciwdziałania ubóstwu rodzin, wybrane programy socjalnego i 

pedagogicznego wspierania rodziny. Praca z dzieckiem i jego rodziną w wybranych krajach europejskich: 

Szwecji, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Danii. Warunki i zasady skutecznej współpracy z rodzicami 



(czynniki determinujące i zakłócające współpracę; rozpoznawanie wzajemnych oczekiwań rodziców i 

nauczycieli). Prawne uwarunkowania współpracy rodzice – nauczyciele. Znaczenie umiejętności 

komunikacyjnych nauczyciela w budowaniu pozytywnej współpracy. Formy współdziałania rodziców z 

nauczycielami (sposoby włączania rodziców w życie grupy przedszkolnej/klasy szkolnej itp. ). Wybrane 

metody pracy z rodziną: analiza SWOT, debata za i przeciw, drzewo decyzyjne, genogram, studium 

przypadku, Konferencja Grupy Rodzinnej jako nowa metoda pracy z rodziną, ustawianie rodziny- 

systemowa terapia metodą Berta Hellingera, metoda Wideotreningu Komunikacji w rodzinie (Video Home 

Training), zawieranie kontraktu, mediacja rodzinna. Projektowanie i planowanie współpracy z rodzicami. 

Projektowanie sytuacji wychowawczych z udziałem różnych podmiotów. Przykłady dobrych praktyk – 

organizacja zebrań z rodzicami, pedagogizacja rodziców itp. Praca socjalno-wychowawczo-terapeutyczna 

asystenta z rodziną z wieloma problemami, rola, zadania i metodyka działania asystenta rodziny, metody 

pracy asystenta rodziny skoncentrowane na rozwiązywaniu problemów, praktyczne zastosowanie idei 

empowermentu w pracy asystenta rodziny, zapoznanie z przykładowymi narzędziami wykorzystywanymi 

przez asystenta rodziny w pracy socjalnej (test mocnych stron,strategie postępowania asystenta rodziny w 

pracy z klientem. Rola organizacji pozarządowych w lokalnej polityce rodzinnej.Zakończenie zajęć. Uwagi i 

wnioski. 

Literatura podstawowa: 

1. Cindy J .Christopher, Nauczyciel – rodzic. Skuteczne porozumiewanie się, GWP, Gdańsk 2004. 

2. Dunajska A., Metody pracy z dzieckiem i rodziną, VD, Warszawa 2013. 

3. Fechner-Sędzicka I., Lachowska-Żarska E., Nauczyciele – rodzicom. Cz. 1. Spotkania z rodzicami 

prowadzone metodą warsztatową w szkole podstawowej, Toruń 2002. 

4. Fechner- Sędzicka I., Lachowska-Żarska E., Nauczyciele – rodzicom. Cz. 2. Spotkania z rodzicami 

prowadzone metodą warsztatową w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, Toruń 2003. 

5. Koźmiński G. red; Efektywna współpraca nauczycieli i rodziców. Piła 2002. 

6. Nowosad I., Szymański M.J., red., Nauczyciele i rodzice : w poszukiwaniu nowych znaczeń i 

interpretacji współpracy, Oficyna Wydawnicza Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 

2004. 

Literatura dodatkowa: 

1. Andrzejewska J., Wspieranie rozwoju dziecka poprzez współpracę nauczyciela z rodziną, [w:] Wybrane 

problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole, red. S. Guz, J. Andrzejewska 2005. 

2. Andrzejewska J., Współudział rodziców w planie rozwoju i działalności przedszkola, [w:] Teoria i 

praktyka kształcenia w dialogu i perspektywie, red. A Karpińska, Wyd. TRANS HUMANA, Białystok 

2003 

3. Babiuch M., Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów, Wyd. WSiP, Warszawa 2007. 

4. Błasiak A., Dybowska E., red., Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny, Wyd. WAM, Kraków 2010 

5. Bulera M., Żuchelkowska, Edukacja przedszkolna z partnerskim udziałem rodziców, Toruń 2006. 

6. Całek G., Poraj A., Rodzice w szkole, przedszkolu, na osiedlu, Wyd. Inicjatyw Pozarządowych, 

Warszawa 2011. 

7. Całusińska M., Malinowski W., Trening umiejętności wychowawczych. Dla rodziców i specjalistów, 

GWP, Sopot 2012. 

8. Faber A., Mazlish E., Jak mówić, aby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, 

Poznań 2001. 

9. Faber A., Mazlish E., Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci, Poznań 2001. 



10. Guy G., A jak tam twoje dzieci? Porozmawiajmy o wychowaniu. Rady dla rodziców i wychowawców, 

Wyd. Świętego Wojciecha, Poznań 2010. 

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

2007. 

12. Gójska A., Mediacje rodzinne, Wyd. UW, Warszawa 2014. 

13. Hart S., Kindle-Hodson V., Szanujący rodzice – szanujące dzieci. Jak zmienić rodzinne konflikty we 

współdziałanie?, Wyd. MiND, 2012. 

14. Hellinger Bert, Gabriele ten Hövel, Praca nad rodziną metodą Berta Hellingera, GWP, Gdańsk 2002. 

15. Janke A.W., red., Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce. Rozwój pedagogicznej orientacji 

familiologicznej, Wyd. AKAPIT, Toruń 2008. 

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

17. Karasowska A., Jak budować porozumienie i współpracę w szkole? Profilaktyka na co dzień, Wyd. 

Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa 2009. 

18. Kawula S., Brągiel J., Janke A. W., Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Wyd. A. 

Marszałek, Toruń 2004. 

19. Koletyńska K., Sitko H., Spotkania z rodzicami- inaczej, ciekawiej, skuteczniej, WSiP, Warszawa 2004. 

20. Król-Fijewska M., Trening asertywności. Scenariusze i wykłady, Wyd. PTP i IPZiT, Warszawa 1993. 

21. Lewicka A., red., Profesjonalny mediator. Zostań nim. Poradnik metodyczny, Wyd. UMCS, Lublin 2008. 

22. Lulek B., Współpraca szkoły, rodziny i środowiska, Wyd. UR, Rzeszów 2008. 

23. MacEwan E.K., Jak sobie radzić z rodzicami, którzy są źli, zmęczeni, bezradni lub po prostu stuknięci, 

Wyd. WSiP, Warszawa 2008. 

24. Matysiuk R., Kultura pedagogiczna rodziców – kilka refleksji o współpracy nauczycieli z rodzicami, (w:) 

Kompetencje współczesnego nauczyciela, red. nauk. T. Zacharuk, A. Niewęgłowska, Wyd. UPH, 

Siedlce 2012, t. 2, s. 119-128. 

25. Mendel M., Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy, Wyd. Harmonia, 2008. 

26. Mendel M., Rodzice i szkoła. Jak współuczestniczyć w edukacji dzieci, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 

1998. 

27. Mendel M., red., W poszukiwaniu partnerstwa rodziny, szkoły i gminy, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 

2000. 

28. Pankowska D., Pedagogika dla nauczycieli w praktyce. Materiały metodyczne, Oficyna Wyd. Impuls, 

Kraków 2008. 

29. Pawlak B., Jak współpracować z rodzicami uczniów klas początkowych, Wyd. Naukowe AP, Kraków 

2003. 

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

31. Rodzice w przedszkolu. Organizacja spotkań. Wskazówki do prowadzenia rozmów. Scenariusze 

zabaw i uroczystości, Wyd. RAABE, Warszawa 2012. 

32. Ruszkowska M., red., Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze, CRZL 

Warszawa 2013. 

33. Ruszkowska M., Winiarski M., red., Praca socjalna z dziećmi, młodzieżą i rodziną, CRZL, Warszawa 

2014. 

34. Rynkowska D., Artymiak M., Mediacje w pracy socjalnej, Wyd. UR, Rzeszów 2014. 



35. Sędzicki M., (red.) Rodzina i dziecko. Wybrane elementy wsparcia, APS, Warszawa 2012. 

36. Scenariusze dobrych wywiadówek do gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, Fraszka Edukacyjna, 

Warszawa 2015. 

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

Kraków 2009. 

38. Smykowska D., Współpraca szkoły z rodziną, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008. 

39. Sokołowska E., Gdy dziecko zdaje egzamin. Scenariusze warsztatów psychologicznych dla rodziców, 

Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2008. 

40. Sowisło M., Dla dobra dziecka. O warsztacie pracy nauczyciela- wychowawcy, Oficyna Wydawnicza 

Impuls, Kraków 2007. 

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

Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2004. 

42. Whalley M. i in., Jak włączyć rodziców do nauki dzieci, Wyd. WSiP, Warszawa 2008. 

43. Zieja Z., red., Poradnik metodyczny dla wychowawców, KK, Zielona Góra 2003. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia oparte o analizę zespołowych prezentacji przygotowywanych przez studentów; dyskusja 

negatywnych zjawisk społecznych zagrażających współczesnej rodzinie oraz ukazanie form i metod 

współpracy z rodziną. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekt SU_05 sprawdzany będzie na ćwiczeniach podczas przedstawiania w grupach w formie prezentacji, 

referatów i projektów praktycznych podanych wcześniej zagadnień. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Podstawą uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest spełnienie 

następujących warunków: co najwyżej dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach, 

przekazanie w formie prezentacji multimedialnej na nośniku CD-DVD na wybrany przez grupę jeden z 

przedstawionego zestawu tematów związanych z problematyka współpracy z rodzicami (wraz z 

prezentacją multimedialną na nośniku CD-DVD powinna się znajdować bibliografia i netografia dotyczące 

prezentowanego zagadnienia), przygotowanie scenariusza spotkań z rodzicami (wybrane formy 

współpracy), uzyskanie łącznie za wszystkie zadania minimum 8 punktów. Punkty uzyskuje się za: 

frekwencję (wszystkie ćwiczenia rozliczone – 2 pkt, co najwyżej 1 ćwiczenie nierozliczone – 1 pkt.), 

aktywność (wygłoszenie wprowadzenia do dyskusji, głos w dyskusji – od 0 do 2 pkt., wykonanie zadań w 

grupach – od 0 do 3 pkt, przygotowanie scenariusza spotkań z rodzicami – od 0 do 5 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 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 33 godziny 



Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do ćwiczeń 
30 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
32 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 18 godzin 

Konsultacje 24 godziny 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do ćwiczeń 
40 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
43 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Dynamika rozwoju procesu grupowego 

Nazwa w języku angielskim:  The dynamics of the group process development 

Język wykładowy:  Polski 

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

Socjoterapia) 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Mgr Aneta Wiesner 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Mgr Aneta Wiesner 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów 

wiedzy na temat dynamiki procesu grupowego oraz 

podniesienie poziomu umiejętności interpersonalnych 

z wykorzystaniem różnych technik oraz unikania 

barier i zakłóceń. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 

potrafi identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska i 

procesy społeczne oraz relacje między nimi z wykorzystaniem wiedzy 

będącej przedmiotem zainteresowania działań socjoterapeutycznych 

K_U09 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Trening interpersonalny. 

Treści modułu kształcenia: 

Zapoznanie studentów z sylabusem, zaprezentowanie oczekiwanych efektów kształcenia oraz sposobów 

ich weryfikacji. Wskazanie na kryteria zaliczenia przedmiotu. Grupa – pojęcie i specyfika. Fazy pracy 

grupowej. Kryzys – pojęcie i specyfika. Cechy lidera-trenera-moderatora. Metoda moderacji w pracy 

grupowej. Energia grupy a trener. Trener a grupa. Style pracy pedagogicznej. Stopnie partycypacji. 

Podsumowanie zajęć. Wnioski, uwagi spostrzeżenia. 

Literatura podstawowa: 



1. Grzesiuk L. (red.), Psychoterapia. Teoria. Podręcznik akademicki, Wyd. ENETEIA, Warszawa 2005 

2. Gaik B., Metody pracy z dziećmi dysfunkcyjnymi, w Rodzina w potrzebie – kierunki wychodzenia z 

kryzysu, Wyd. UW, WSNS, Fundacja Orlen, Warszawa 2013, s. 55-67 

Literatura dodatkowa: 

1. Leu L., Porozumienie bez przemocy. Ćwiczenia, Wyd. Czarna Owca, Warszawa 2016 

2. Jedliński K., Trening interpersonalny, Wyd. W.A.B, Warszawa 2008 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Zajęcia interaktywne z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, ćwiczenia warsztatowe, rozmowy 

panelowe. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Zaliczenie przedmiotu na podstawie kolokwium. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną odbędzie się na podstawie kolokwium. Kolokwium pisemne – 0-50% - ndst; 51%-60% - 

dst; 61%-70% - dst+; 71%- 80% - db; 81%- 90% - db+; 91% - 100% - bdb. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

do ćwiczeń 
30 godzin 

Samodzielne przygotowanie do zaliczenia 

przedmiotu 
20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 18 godzin 

Konsultacje 12 godzin 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do ćwiczeń 
40 godzin 



Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
30 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – podstawy 

prawne i organizacyjne 

Nazwa w języku angielskim:  Early support of child development – legal and organizational grounds 

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 drugiego stopnia 

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Katarzyna Skalska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Katarzyna Skalska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Założeniem zajęć jest przekazanie studentom 

podstawowej wiedzy prawnych i organizacyjnych 

uwarunkowań wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W02 
zna teorie naukowe właściwe dla pedagogiki specjalnej ze szczególnym 

uwzględnieniem niepełnosprawności małego dziecka 
K_W04 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza i umiejętności z zakresu pedagogiki ogólnej i psychologii oraz pedagogiki specjalnej 

Treści modułu kształcenia: 

Wczesne wspomaganie rozwoju jako wielokierunkowe oddziaływanie. Uregulowania prawne wczesnego 

wspomagania rozwoju dzieci. Uregulowania organizacyjne wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. 

Formy współpracy z rodziną dziecka z niepełnosprawnością. Kadra posiadająca kwalifikacje do 

prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia w ramach wczesnego 

wspomagania dziecka – metody terapeutyczne. Opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną 

indywidualnego programu wczesnego wspomagania. Ocenianie postępów oraz rozpoznawanie trudności w 



funkcjonowaniu dziecka. Podstawowe zadania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju. Prowadzenie 

szczegółowej dokumentacji w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

Literatura podstawowa: 

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

Kraków 2021, s. 451-478 

2. Cytkowska B., Winczura B. (red.), 2008, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. 

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 

3. Piotrowicz R., Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kompleksowe wsparcie  terapeutyczne dziecka 

i rodziny. Diagnoza a program, www.ore.edu.pl 

4. Podgórska-Jachnik D., Uzasadnienie potrzeby wczesnych oddziaływań wspomagających rozwój dziecka 

jako jednego z głównych kierunków rozwoju współczesnej pedagogiki specjalnej, „Niepełnosprawność” 

nr 1, 2009, s. 91-102. 

5. Rafał-Łuniewska J. (red.), 2017, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i praktyce, Ośrodek 

Rozwoju Edukacji, Warszawa 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania 

wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635) 

Literatura dodatkowa: 

1. Białecka-Pikul, M., 2011, Psychopatologia rozwojowa jako dziedzina badań nad rozwojem atypowym. 

Psychologia rozwojowa, tom 16, nr 3, 15-24. 

2. Michilewicz S. (red.), Dziecko z trudnościami w rozwoju. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 

3. Mrugalska, K., 1999, Czy rodzice i profesjonaliści mogą być sojusznikami. [w:] Olechnowicz H. (red.), U 

źródeł rozwoju dziecka: o wspomaganiu rozwoju prawidłowego i zakłóconego. WSiP, s. 38-50. 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii 

wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-

pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743) 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych 

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575) 

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) 

7. Wiśniewska M., 2010 Wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. Poradnik 

dla rodziców i terapeutów. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnych, podstawowe tezy ilustrowane przykładami 

praktycznymi. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty sprawdzane będą na podstawie rozwiązania zadań egzaminacyjnych. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Egzamin ustny lub pisemny. Zadaniom egzaminacyjnym przypisano punkty, które przeliczane są w 

następujący sposób: 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 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Studiowanie literatury 20 godzin 

Przygotowanie do zajęć 15 godzin 

Przygotowanie do egzaminu 15 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 18 godzin 

Konsultacje 13 godzin 

Studiowanie literatury 30 godzin 

Przygotowanie do zajęć 20 godzin 

Przygotowanie do egzaminu 19 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Psychopedagogiczne uwarunkowania rozwoju dziecka 

we wczesnym dzieciństwie 

Nazwa w języku angielskim:  
Psycho-pedagogical determinants of child's development in early 

childhood 

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 drugiego stopnia 

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr Katarzyna Skalska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Katarzyna Skalska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zapoznanie ze sposobami wspomagania rozwoju 

małego dziecka. Nabywanie umiejętności trafnego 

doboru i stosowania różnorodnych metod pracy 

opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej, ze 

szczególnym uwzględnieniem indywidualnych 

możliwości rozwojowych dziecka. Nabywanie 

umiejętności rozpoznawania, diagnozowania potrzeb 

intelektualnych, emocjonalnych i społecznych małego 

dziecka. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 

ma podstawy teoretyczne wiedzy obejmującej kluczowe zagadnienia z 

zakresu rozwoju dziecka oraz wybrane zagadnienia z zakresu 

zaawansowanej wiedzy szczegółowej właściwej dla pedagogiki 

specjalnej 

K_W02 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 potrafi identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska i 

procesy związane z rozwojem dziecka we wczesnym dzieciństwie oraz 
K_U09 



relacje między nimi z wykorzystaniem wiedzy będącej przedmiotem 

zainteresowania pedagogiki specjalnej 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawy pedagogiki ogólnej, psychologii ogólnej. 

Treści modułu kształcenia: 

Główne zasady wspomagania rozwoju dziecka: rozwijane aktywności, stymulowanie motywacji dziecka, 

zaspokajanie jego potrzeb, dążeń, kształtowanie umiejętności, nawyków, postaw. Organizacyjne formy 

procesu wychowawczo-dydaktycznego: zabawa i zajęcia dowolne. Rola zabawy i zabawek edukacyjnych 

we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka. Zajęcia organizowane i prowadzone przez 

nauczyciela/opiekuna: ich istota, cele, miejsce i czas; struktura, organizacja oraz przebieg z 

uwzględnieniem zabawy jako podstawowej formy działalności dziecka. Program wczesnego wspomagania 

rozwoju dzieci. Wspieranie rozwoju dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. 

Literatura podstawowa: 

1. Cytowska B., Winczura B. (red.): Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka.  

2. Kraków 2006.  

3. Gruszczyk-Kolczyńska E. Zielińska E.: Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci 

starszych wolniej rozwijających się. Warszawa 2000. 

Literatura dodatkowa: 

1. Hurlock E.B.: Rozwój dziecka. Warszawa 1985.  

2. Piszczek M. (red.): Diagnoza i wspomaganie rozwoju dzieci w wieku 0-5 lat oraz wspieranie ich rodzin. 

Warszawa 1998.  

3. Schaffer H. R.: Psychologia dziecka. Warszawa 2008. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody podające: wykład informacyjny, wspomagany technikami multimedialnymi, dyskusja dydaktyczna 

(związana z wykładem, burza mózgów, panelowa), tezy poparte przykładami praktycznymi (studium 

doświadczeń praktycznych popartych badaniami naukowymi na podstawie literatury przedmiotu); metody i 

techniki rozwijające twórcze myślenie, metody racjonalnego diagnozowania i planowania. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Egzamin ustny – odpowiedź na 5 pytań z zestawu zagadnień do przedmiotu. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie w oparciu o uzyskane punkty na egzaminie: z 5 pytań o charakterze otwartym, obejmującym 

zagadnienia w obszarze założonych efektów kształcenia. Za każdą odpowiedź student uzyskuje 1 punkt, 

które w sumarycznym zestawieniu stanowią wskaźnik procentowy maksymalnej liczby punktów. Kryteria 

oceny: 0 – 50 % - niedostateczny, 51 – 60% - dostateczny, 61 – 70% - dostateczny plus, 71 – 80% - dobry, 

81 – 90% - dobry plus, 91 – 100% bardzo dobry. 

Bilans punktów ECTS: 



Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 33 godziny 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do zajęć 
32 godziny 

Samodzielne przygotowanie się do egzaminu 30 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 18 godzin 

Konsultacje 24 godziny 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do zajęć 
43 godziny 

Samodzielne przygotowanie się do egzaminu 40 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Diagnoza i planowanie pracy z dzieckiem z uszkodzonym 

narządem słuchu 

Nazwa w języku angielskim:  Diagnosis and planning of work with a child with hearing impairment 

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 drugiego stopnia 

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Mgr Aneta Wiesner 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Mgr Aneta Wiesner 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zdobycie wiedzy o przyczynach uszkodzeń 

narządu słuchu oraz o klasyfikacjach 

niepełnosprawności wynikających z 

uszkodzenia słuchu. Zdobycie umiejętności 

diagnozy i planowania pracy z dzieckiem z 

uszkodzonym narządem słuchu. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U13 

potrafi formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i 

narzędzia ich rozwiązania, syntetyzować różne idee i punkty widzenia z 

wykorzystaniem wiedzy z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka 

K_U12 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z pedagogiki ogólnej, psychologii ogólnej i pedagogiki specjalnej. 

Treści modułu kształcenia: 

Podstawowa terminologia z zakresu surdopedagogiki. Etiologia powstawania zaburzeń mowy 

spowodowanych uszkodzeniem słuchu. Kategorie zaburzeń mowy. Trudności wynikające z uszkodzenia 

słuchu. Symptomy zaburzeń funkcjonowania słuchowo-językowego dziecka z uszkodzonym narządem 

słuchu. Konsekwencje poznawcze zaburzeń mowy spowodowanych uszkodzeniami słuchu. Identyfikacja 



trudności edukacyjnych dziecka z uszkodzonym narządem słuchu. Logopedyczna (funkcjonalna) 

klasyfikacja uszkodzeń słuchu. Rozwój mowy i funkcji słuchowych dzieci słyszących i z uszkodzonym 

narządem słuchu – analiza porównawcza. Diagnoza funkcjonalna dziecka z uszkodzonym narządem 

słuchu. Elementy diagnozy funkcjonalnej. Uwarunkowania wynikające z diagnozy dziecka. Narzędzia do 

diagnozy funkcjonalnej dziecka z uszkodzonym narządem słuchu. Przegląd sposobów komunikowania się 

osób z uszkodzeniem słuchu: metoda kombinowana, totalna, słuchowa, oralna, migowa, daktylna. Język 

migowy (PJM) a system językowo-migowy (SJM) – różnice. System językowo-migowy w praktyce – 

szczegółowe zasady, warianty systemu i ich stosowanie w dydaktyce, rola mówienia i odczytywania z ust. 

Przegląd metod terapii i kształcenia dziecka z uszkodzonym narządem słuchu. Metody rozwoju 

językowego i słuchowego u małego dziecka, wykorzystanie różnych metod, np. audytywno-werbalnej. 

Zasady pracy wspomagające proces edukacyjny. Sposoby oceny postępów w rewalidacji dziecka. Fazy 

treningu słuchowego. Czynniki decydujące o wyborze optymalnej formy pracy z dzieckiem z uszkodzonym 

słuchem. Zasady planowania i prowadzenia procesu wychowania słuchowego. Realizacja podstawy 

programowej kształcenia ogólnego przez uczniów z wadą słuchu – zasady dostosowania wymagań 

edukacyjnych. Zasady pracy z uczniem z wadą słuchu w młodszym wieku szkolnym. Metody nauki 

czytania i pisania dzieci słabosłyszących i niesłyszących. Metodyka rozwijania wiadomości i umiejętności 

matematycznych u dziecka słabosłyszącego i niesłyszącego na I etapie edukacyjnym. Realizacja podstawy 

programowej kształcenia ogólnego przez uczniów z wadą słuchu – zasady dostosowania wymagań 

edukacyjnych. Metody, formy i zasady pracy z uczniem z uszkodzonym słuchem na kolejnych etapach 

edukacyjnych. Zasady konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci z 

uszkodzeniami słuchu. Próby konstruowania programu edukacyjno-terapeutycznego dla dziecka z 

uszkodzonym słuchem. Technologie wspomagające pracę z dziećmi z uszkodzeniami słuchu. Problemy 

rodziców/opiekunów dziecka z uszkodzonym narządem słuchu. 

Literatura podstawowa: 

1. Dłużniewska A., Model pracy z uczniem niesłyszącym lub słabo słyszącym, (w:) Podniesienie 

efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały dla nauczycieli, 

MEN, Warszawa 2010, s. 88-127. 

2. Cytowska, B., Winczura, B. (red.) Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, 

Impuls, Kraków 2006.Szczepankowski B., Wspomaganie rozwoju dziecka niesłyszącego, 

„Audiofonologia pedagogiczna”, Wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 

2009. 

3. Dryżałowska G., Rozwój językowy dziecka z uszkodzonym słuchem. Model kształcenia integracyjnego, 

Wyd. UW, Warszawa 1997. 

Literatura dodatkowa: 

1. Krakowiak K., Pedagogiczna typologia uszkodzeń słuchu i osób nimi dotkniętych, (w:) „Nie głos, ale 

słowo”, K. Krakowiak, A. Dziurda-Multan, (red.), Wyd. KUL, Lublin 2006. 

2. Krakowiak K., Studia i szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzonym słuchem, Wyd. KUL, Lublin 2006. 

3. Krakowiak K., Dar języka. Podręcznik metodyki wychowania językowego dzieci i młodzieży z 

uszkodzeniami narządu słuchu, KUL, Lublin 2012. 

4. Krakowiak K., Panasiuk M., Umiejętności komunikacyjne dziecka z uszkodzonym słuchem, UMCS, 

Lublin 1994. 

5. Trębicka-Postrzygacz B., Język migowy jako narzędzie komunikacji, (w:) Bezpieczeństwo człowieka a 

komunikacja społeczna. Aspekty filozoficzne i polityczne, tom 2, E. Jarmoch, A. W. Świderski, A. Trzpil, 

(red.), Wyd. UPH w Siedlcach, Siedlce 2011. 



6. Eckert U., Problemy wczesnej opieki nad dziećmi z zaburzeniami w rozwoju, (w:) Eckert U., Poznański 

K., (red.), Pedagogika specjalna w Polsce, WSPS, Warszawa 1992.  

7. Kornas-Biela, D., Rodzice wobec diagnozy uszkodzenia słuchu, pomoc profesjonalistów , (w:) Rodzina: 

źródło życia i szkoła miłości. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 

2001. 

8. Csanyi Y., Słuchowo-werbalne wychowanie dzieci z uszkodzonym słuchem, PWN, Warszawa 1994. 

9. Kobosko J., (red.), Moje dziecko nie słyszy, Materiały dla rodziców dzieci i młodzieży z wadą słuchu”, 

tom 5, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek – człowiekowi”, 

Warszawa 1999. 

10. Szuchnik J., Kurkowska E., Pankowska A., Senderski A., Kurkowski Z. M., Program pracy z dziećmi z 

wadą słuchu lub zagrożeniami wadą słuchu w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (0-

6lat). Poradnik dla rodziców i terapeutów, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa 2005. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia – prezentacje multimedialne, praca własna studentów. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty będą weryfikowane systematycznie w czasie bieżącej pracy studentów na zajęciach. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną. Warunki zaliczenia: opracowanie w formie prezentacji 

multimedialnych dwóch wybranych zagadnień stanowiących treści przedmiotu (za każdą pracę student 

może otrzymać max 10 pkt), aktywność na zajęciach (student max może uzyskać 10 pkt). Podstawą 

zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie przez studenta za wszystkie przewidziane do realizacji zadania, co 

najmniej 16 pkt/51%. Sumę uzyskanych punktów przez studenta w ramach ćwiczeń przelicza się na oceny 

następująco: 0 – 50 % (0-15 pkt) – ocena 2,0, 51 – 60% (16-18 pkt) – ocena 3,0, 61 – 70% (19-21 pkt) – 

ocena 3,5, 71 – 80% (22-24 pkt) – ocena 4,0, 81 – 90% (25-27 pkt) – ocena 4,5, 91 – 100% (28-30 pkt) – 

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 15 godzin 

Konsultacje 22,5 godziny 

Samodzielna praca 37,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 



Ćwiczenia 9 godzin 

Konsultacje 28,5 godziny 

Samodzielna praca 37,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Diagnoza i planowanie pracy z dzieckiem z uszkodzonym 

narządem wzroku 

Nazwa w języku angielskim:  Diagnosis and planning work with a child with a damaged vision organ 

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 drugiego stopnia 

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Katarzyna Skalska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Katarzyna Skalska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zdobycie wiedzy o przyczynach i rodzajach 

uszkodzeń wzroku oraz, nabycie umiejętności 

diagnozy i planowania pracy z dzieckiem z 

uszkodzonym narządem wzroku. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U10 

potrafi identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska i 

procesy społeczne oraz relacje między nimi z wykorzystaniem wiedzy 

dotyczącej funkcjonowania dziecka z niepełnosprawnością 

K_U09 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza i umiejętności z zakresu pedagogiki ogólnej i psychologii oraz pedagogiki specjalnej 

Treści modułu kształcenia: 

Diagnoza i planowanie pracy z dzieckiem z uszkodzonym narządem wzroku. Identyfikacja trudności 

edukacyjnych ucznia niewidomego lub słabo widzącego. Zalecenia mogą być zawarte w orzeczeniu o 

potrzebie kształcenia specjalnego ucznia niewidomego lub słabo widzącego. Charakterystyka ucznia 

niewidomego lub słabo widzącego. Uwarunkowania psychofizyczne funkcjonowania ucznia niewidomego 

lub słabo widzącego. Dzieci niewidome. Dzieci słabo widzące. Dzieci słabo widzące z ograniczonym polem 

widzenia. Wyznaczniki procesu edukacyjnego w przypadku ucznia niewidomego lub słabo widzącego. 



Przykładowe narzędzia diagnostyczne w pracy z uczniami niewidomymi lub słabo widzącymi i pomoc 

specjalistyczna. 

Literatura podstawowa: 

1. Bołtuć I., Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Niepełnosprawnością Wzroku Perspektywy, w: K. 

Plutecka, A. K. Czyż (red.), Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci. Konteksty teoretyczne i 

praktyczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2021, s. 260-275 

2. Cieszyńska J., Korendo M., Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka. Od 

noworodka do 6. roku życia, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2020, s. 67-117 

3. Cygan B., Diagnoza małego dziecka. Konteksty interdyscyplinarne, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu 

Pedagogicznego, Kraków 2019 

4. Czerwińska K. (red.), Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzroku – w kręgu 

diagnozy i terapii, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2017 

5. Czerwińska K. (red.), Wybrane aspekty rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnością wzroku, 

Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2018 

6. Konarska J., Rozwój i wychowanie rehabilitujące dziecka niewidzącego w okresie wczesnego i 

średniego dzieciństwa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010 

7. Kucharczyk I., Czerwińska K., Tyflopsychologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019, s. 30-

71 

8. Palak, Z. (2000). Uczniowie niewidomi i słabo widzący w szkołach ogólnodostępnych. Lublin: 

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

9. Walkiewicz, M. (2000). Funkcjonalna ocena wzroku i proces wspomagania rozwoju widzenia u dzieci 

słabowidzących z niesprawnością złożoną. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki 

Specjalnej 

10. Walczak, G. (red.), (2000). Metody i formy wczesnej rehabilitacji dzieci z uszkodzonym wzrokiem 

(wybrane zagadnienia). Warszawa: Fundacja na Rzecz Młodzieży Niepełnosprawnej 

Literatura dodatkowa: 

1. Wiazowski, J. (2001). Komputery i sieci komputerowe jako media wspomagające nauczanie języka 

angielskiego uczniów niewidomych. Języki Obce w Szkole, nr 7, s. 87-92 

2. Sękowski, T. (2001). Psychologiczne aspekty rehabilitacji zawodowej osób niewidomych zatrudnionych 

w warunkach pełnej i częściowej integracji. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej 

3. Jakubowski, S. (2005). Środki techniczne w rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnością 

sensoryczną. W: D. Gorajewska (red.), Społeczeństwo równych szans. Tendencje i kierunki zmian. (s. 

149-167), Warszawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. 

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 sprawdzane będą na podstawie rozwiązania zadań problemowych – przygotowania pracy łączącej 

umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce oraz/lub testem pisemnym. 

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 15 godzin 

Konsultacje 23 godziny 

Studiowanie literatury 15 godzin 

Przygotowanie do zajęć 22 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 9 godzin 

Konsultacje 17 godzin 

Studiowanie literatury 24 godziny 

Przygotowanie do zajęć 25 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Diagnoza i planowanie pracy z dzieckiem z 

niepełnosprawnością ruchu i afazją 

Nazwa w języku angielskim:  
Diagnosis and planning work with a child with motor disability and 

aphasia 

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 drugiego stopnia 

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  3 

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

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Aldona Kocyła-Łukasiewicz 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zdobycie wiedzy o przyczynach, rodzajach afazji, 

zaburzeniach systemu językowego w afazji oraz o 

klasyfikacjach niepełnosprawności ruchowej. 

Zdobycie umiejętności diagnozy i planowania pracy z 

dzieckiem z niepełnosprawnością ruchową i afazją. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U13 

potrafi formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i 

narzędzia ich rozwiązania, syntetyzować różne idee i punkty widzenia z 

wykorzystaniem wiedzy z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka 

K_U12 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawy logopedii. 

Treści modułu kształcenia: 

Klasyfikacje związane z niepełnosprawnością ruchową. Charakterystyka ucznia z niepełnosprawnością 

ruchową. Definicje, przyczyny, klasyfikacje afazji. Diagnoza specyficznych zaburzeń w rozwoju mowy i 

języka – afazja (procedury postępowania diagnostycznego). Narzędzia diagnostyczne w pracy z dziećmi z 

niepełnosprawnością ruchową. Różnorodne formy i metody  pracy z dziećmi z niepełnosprawnością 



ruchową i afazją (pomoc specjalistyczna). Wsparcie dziecka z niepełnosprawnością ruchową i afazją w 

systemie edukacyjnym (model pracy). 

Literatura podstawowa: 

1. Borkowska, M., Dziecko niepełnosprawne ruchowo. Usprawnienia ruchowe. Warszawa, 1997. 

2. Borkowska M., Niepełnosprawność ruchowa u dzieci. [w:] Uczeń z niepełnosprawnością ruchową w 

szkole ogólnodostępnej. Loska, M., Myślińska, D. (red). Warszawa, 2005. 

3. Brzezińska, A.I., Ohme, M., Resler-Maj, A., Kaczan, R., Wiliński, M., Jak wspomagać rozwój dzieci i 

młodzieży z ograniczeniami sprawności. Gdańsk, 2009. 

4. Krasowicz-Kupis G., SLI i inne zaburzenia językowe, 2012. 

5. Obuchowska I.,  Osoby niepełnosprawne: diagnoza dla rozwoju. W. Lotz D., Wenta K., Seidler W. (red) 

Diagnoza dla osób niepełnosprawnych, Szczecin, 2002. 

6. Paluch A., Drewniak-Wołosz E., Mikosza L., Afa-skala. Jak badać mowę dziecka afatycznego, Kraków, 

2005. 

7. Panasiuk J., Postępowanie logopedyczne w przypadkach afazji [w:] Logopedia. Standardy 

8. postępowania logopedycznego (red.) Grabias S., Panasiuk J., Woźniak T., Lublin 2015. 

9. Szczygieł B., Jak pracować z dzieckiem niepełnosprawnym : konstruowanie programu zajęć, 

organizowanie klasy integracyjnej, konspekty zajęć, Kraków, 2007. 

10. Wyczesany J., Gajdzica Z., Uwarunkowania edukacji i rehabilitacji uczniów o specjalnych potrzebach 

rozwoju, Kraków, 2006. 

Literatura dodatkowa: 

1. Gruszczyk-Kolczyńska E., Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, Warszawa 

1994. 

2. Levitt S., Rehabilitacja w porażeniu mózgowym i zaburzeniach ruchu. Warszawa, 2002. 

3. Pilecka, W., Majewicz, P., Zawadzki, A., Jak wspomagać psychospołeczny rozwój dzieci 

niepełnosprawnych somatycznie. Kraków 1999. 

4. Panasiuk J., Język w afazji, [w:] Grabias S.(red.) Zaburzenia mowy. Mowa, teoria, praktyka, 2002. 

5. Panasiuk J. Afazja a interakcja, Lublin, UMCS, 2013. 

6. Wosik D., Wojnarska A., Wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Lublin,2001. 

7. Ziątek, K., Jaszczuk, J., Dziecko niepełnosprawne ruchowo na drodze do niezależności. Warszawa, 

2004. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Prezentacje multimedialne, praca własna studentów, filmy dydaktyczne, referaty studentów. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty będą sprawdzone systematycznie na zajęciach, w całości na kolokwium. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: spełnienie każdego z trzech niżej 

opisanych warunków: aktywność na zajęciach, przygotowywanie się na zajęcia referatu, konstrukcja 



własnego arkusza obserwacji dziecka z niepełnosprawnością ruchową i afazją, uzyskanie łącznie co 

najmniej 51% punktów z kolokwium. Poprawa: Jednorazowa poprawa kolokwium w trakcie zajęć w 

semestrze. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 15 godzin 

Konsultacje 23 godziny 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do ćwiczeń 
19 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
18 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 9 godzin 

Konsultacje 17 godzin 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do ćwiczeń 
29 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Diagnoza i planowanie pracy z dzieckiem z 

niepełnosprawnością intelektualną 

Nazwa w języku angielskim:  Diagnosis and planning work with a child with intellectual disability 

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 drugiego stopnia 

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Mgr Aneta Wiesner 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Mgr Aneta Wiesner 

Założenia i cele przedmiotu: 

Student potrafi zdiagnozować problemy i zaplanować 

działania w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością 

intelektualną. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U03 

potrafi wykorzystywać posiadana wiedzę – formułować i rozwiązywać 

złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania 

stanowiące przedmiot zainteresowań oligofrenopedagogiki 

K_U01 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość zagadnień pedagogiki specjalnej. 

Treści modułu kształcenia: 

Teoretyczne podstawy diagnozy funkcjonalnej. Metody wykorzystywane w procesie diagnozy 

funkcjonalnej. Wybrane narzędzia wykorzystywane w diagnozie funkcjonalnej. Rola zespołu specjalistów i 

innych osób wspierających w procesie rozpoznawania poziomu funkcjonowania osoby z 

niepełnosprawnością intelektualną. Metody oceny poziomu funkcjonowania osób z głęboką, znaczną, 

umiarkowana i lekką niepełnosprawnością intelektualną (analiza wybranych metod oraz konstruowanie 

arkuszy obserwacji). Projektowanie zadań diagnostycznych do oceny poziomu funkcjonowania ucznia w 

wybranej sferze. Zasady interpretacji wyników rozpoznania i formułowanie wniosków do edukacji. 



Literatura podstawowa: 

1. Witkowski T., Podręcznik do inwentarza pac-1 h.c. Gunzburga do oceny postępu w rozwoju 

społecznym osób z upośledzeniem umysłowym, Lublin 1996 

2. Witkowski T., Podręcznik do inwentarza pac-2 h.c. Gunzburga do oceny postępu w rozwoju 

społecznym osób z upośledzeniem umysłowym, Lublin 1996 

3. Witkowski T., Podręcznik do inwentarza ppac h.c. Gunzburga do oceny postępu w rozwoju społecznym 

osób z upośledzeniem umysłowym, Lublin 1996 

Literatura dodatkowa: 

1. Marcinkowska B., Wołowicz A., Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania i konstruowanie 

indywidualnych programów dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.(Rozdział I, II, IV), 

2010 

2. Głodkowska J., Poznanie ucznia szkoły specjalnej, 1999 

3. Kielin J., Profil osiągnięć ucznia, 2008 

4. Marcinkowska B., Diagnoza umiejętności funkcjonalnych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. 

(w:) Osobowość, samorealizacja, odpowiedzialność, bezpieczeństwo, autonomia; teoria, empiria i 

praktyka w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością umysłową od dzieciństwa do późnej dorosłości. 

Red.: J. Głodkowska, A. Giryński, APS, Warszawa 2004 

5. Marcinkowska B.,  Diagnoza dla jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną.(w:) 

Pedagogika specjalna. Różne poszukiwania – wspólna misja, 2009 

6. Tanajewska A., Naprawa R., Diagnoza rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym, Bielsko-Biała 2014 

7. Wiśniewska M., Trudności w uczeniu się dzieci 12-letnich z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu lekkim /w:/ Człowiek w środowisku edukacyjnym, red. E. Asmakovets, S. Koziej, Kielce 2019 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metoda problemowa, praca w grupach, prezentacje multimedialne. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Na podstawie pracy pisemnej i aktywności podczas zajęć.  

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną. Przygotowanie i omówienie diagnozy oraz zaplanowanie pracy 

z wybranym dzieckiem na ocenę: ocena 2 – nie spełnia wymogów na ocenę dostateczną, uzyskane mniej 

niż 50% punktów, ocena 3 – ma 50%-74% punktów, ocena 3,5 – ma 75%-79% punktów, ocena 4 – ma 

80%-89% punktów, ocena 4,5 – ma 90%-94% punktów, ocena 5 – ma więcej niż 94% punktów. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 15 godzin 

Konsultacje 23 godziny 



Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do wykładu 
19 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
18 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 9 godzin 

Konsultacje 14 godzin 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do wykładu 
25 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
27 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Diagnoza i planowanie pracy z dzieckiem ze spektrum 

autyzmu 

Nazwa w języku angielskim:  Diagnosis and planning work with a child from the autism spectrum 

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 drugiego stopnia 

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Mgr Aneta Wiesner 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Mgr Aneta Wiesner 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem zajęć jest poznanie podstaw rozwojowych 

dziecka ze spektrum autyzmu oraz nabycie 

umiejętności diagnozowania z zastosowaniem 

wywiadu i obserwacji w diagnozie zaburzeń 

rozwojowych, metod standardowych  przydatnych w 

diagnostyce dzieci ze spektrum autyzmu, 

umiejętność wykorzystania wyników diagnozy w 

praktyce pedagogicznej 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U11 

potrafi analizować, prognozować i modelować złożone procesy działań 

pomocowych z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi 

właściwych dla pedagogiki specjalnej 

K_U10 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza z zakresu pedagogiki specjalnej i podstaw rozwoju człowieka 

Treści modułu kształcenia: 

Wprowadzenie teoretyczne w problematykę zaburzeń ze spektrum autyzmu, prezentacja nagrań video 

przedstawiających badanie dziecka z zaburzeniem ze spektrum autyzmu, filmy edukacyjne. Rodzina 

dziecka z autyzmem bądź z zespołem Aspergera. Kryteria diagnostyczne: Autyzm dziecięcy, Zespół 



Aspergera, Całościowe zaburzenia rozwojowe, Autyzm atypowy – kryteria diagnozy wg ICD-10 (1992) oraz 

DSM-IV-TR (2000). Przegląd wybranych metod diagnostycznych: Diagnostyczna lista kontrolna (E-2) B. 

Rimlanda, Kwestionariusz autyzmu z okresie poniemowlęcym (CHAT) S. Barona-Cohena, J. Allen, C. 

Gillberga, PEP-R Profil psychoedukacyjny E. Schoplera, R. Reichlera, A. Bashford. Wywiad i obserwacja w 

procesie diagnozy klinicznej dziecka. Etapy terapii dzieci z autyzmem. Dziecko z autyzmem bądź z 

zespołem Aspergera w placówce oświatowej. Kompetencje nauczyciela i terapeuty podejmującego 

oddziaływania w stosunku do dzieci i młodzieży z autyzmem bądź z zespołem Aspergera. Indywidualny 

program wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z autyzmem bądź z zespołem Aspergera. Analiza 

scenariuszy zajęć. Aspekty etyczne diagnozowania dzieci. Diagnoza funkcjonalna osób z całościowymi 

zaburzeniami rozwoju – tworzenie indywidualnych arkuszy obserwacyjnych. 

Literatura podstawowa: 

1. Bobkowicz-Lewartowska L. (2000), Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii. Kraków: Oficyna 

Wydawnicza „Impuls” 

2. Błeszyński J.J. (2005) (red), Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem. Kraków: Oficyna 

Wydawnicza „Impuls”. 

3. Pisula E., Danielewicz D. (2005) (red), Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem. Kraków: 

Oficyna Wydawnicza „Impuls”. 

4. American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th 

ed.). Washington, D.C.: American Psychiatric Association 

Literatura dodatkowa: 

1. Frith U. (2005) (red.), Autyzm i zespół Aspergera. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL 

2. Maurice C. (2002) (red), Modele zachowań oraz współpraca z dziećmi autystycznymi. Poradnik dla 

rodziców i osób profesjonalnie zajmujących się problemem. Warszawa: Twigger 

3. Randall P, Parker J. (2001), Autyzm. Jak pomóc rodzinie. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne 

4. Atwood T. (2006), Zespół Aspergera, Warszawa: Zysk i S-ka 

5. Moor J. (2006), Śmiech, zabawa i nauka z dziećmi o profilu autystycznym, Warszawa: wydawnictwo 

mała litera, wydawnictwo Cyklady 

6. Winter M. (2006), Zespół Aspergera. Co nauczyciel wiedzieć powinien. Warszawa: Fraszka edukacyjna 

7. Jówko E, Model' raboty s učenikom s osobymi obrazovatel'nymi potrebnostâmi deti s sindromom 

Aspergera / Eva Ûvko, Vzaimodejstvie na prepodavatelâ i studenta v usloviâta na universitetskoto 

obrazovanie : probliemi i perspektibi. Sbornik s naučni dokladi. P"rva kniga / red. kol. Emiliâ Rangelova 

[et al.], Gabrovo: Izdatelstvo EKS-PRES, 2017, s. 697-707, 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody oparte na słowie: wykłady, warsztaty, dyskusja, filmy szkoleniowe; metody aktywizujące: burza 

mózgów, mind-mapping. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Obserwacja aktywności studentów w trakcie zajęć, przygotowanie kwestionariusza diagnostycznego 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenia na ocenę na podstawie przygotowanego przez studenta kwestionariusz diagnostycznego. 



Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 15 godzin 

Konsultacje 5 godzin 

Udział w spotkaniu tematycznym 10 godzin 

Obserwacja zajęć w grupie docelowej 8 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu 18 godzin 

Praca samodzielna nad przygotowaniem do 

ćwiczeń 
20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 9 godzin 

Konsultacje 3 godziny 

Udział w spotkaniu tematycznym 10 godzin 

Obserwacja zajęć w grupie docelowej 8 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu 20 godzin 

Praca samodzielna nad przygotowaniem do 

ćwiczeń 
25 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Warsztat pracy z rodziną 

Nazwa w języku angielskim:  Workshop with family 

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 drugiego stopnia 

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Marina Sałtykowa-Wołkowicz 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Marina Sałtykowa-Wołkowicz 

Założenia i cele przedmiotu: 

Znajomość prawidłowości funkcjonowania rodziny w 

poszczególnych cyklach życia, znajomość specyfiki i 

źródeł pojawiających się kryzysów. Nabycie 

umiejętności przeprowadzenia diagnozy i udzielenia 

wsparcia. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U06 
potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne z zakresu wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców 
K_U04 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Psychologia rozwojowa. 

Treści modułu kształcenia: 

Zapoznanie studentów z sylabusem, zaprezentowanie oczekiwanych efektów kształcenia oraz sposobów 

ich weryfikacji. Wskazanie na kryteria zaliczenia przedmiotu. Rodzina w potrzebie: główne strategie i formy 

interwencji w pracy opiekuńczo-wychowawczej i socjalnej. Kryzys i jego reperkusje psychiczne. Kryteria 

przystosowania. Pojęcie normy i patologii. Terapie rodziny: główne kierunki, nurty i kontrowersje. Proces 

nieprzystosowania społecznego. Wybrane metody pracy z rodziną: analiza SWOT, debata za i przeciw, 

drzewo decyzyjne, genogram, studium przypadku, Konferencja Grupy Rodzinnej jako nowa metoda pracy 

z rodziną, ustawianie rodziny – systemowa terapia metodą Berta Hellingera, metoda Wideotreningu 

Komunikacji w rodzinie (Video Home Training). Rodzina w kryzysie: kryzys i jego rodzaje, interwencja 



kryzysowa. Mediacje i rozwiązywanie konfliktów w rodzinie. Praca z rodziną w sytuacji stosowania 

przemocy wobec dziecka. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych z udziałem dzieci. Rodzina 

z zaburzoną komunikacją. Proces porozumiewania się bez przemocy. Gry siłowe w rodzinie, czyli kto kogo 

wychowuje. Pedagogizacja rodziców – strategia rozmowy interwencyjnej. Poczucie winy i terapia poczucia 

winy. Włączanie rodziców w edukację dzieci. Gdy rodzina się rozpada: potrzeby, decyzje, rozwiązania. 

Podsumowanie zajęć. Wnioski, uwagi spostrzeżenia. 

Literatura podstawowa: 

1. Kazdin A. E., Weisz J. R., Psychoterapia dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, 

Kraków 2006 . 

2. Gaik B., Metody pracy z dziećmi dysfunkcyjnymi, w Rodzina w potrzebie - kierunki wychodzenia z 

kryzysu. UW, WSNS, Fundacja Orlen, Warszawa 2013, s. 55-67. 

3. Grzesiuk Lidia (red.), Psychoterapia. Teoria. Podręcznik akademicki, ENETEIA, Warszawa 2005. 

4. Leu L., Porozumienie bez przemocy, Ćwiczenia, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2016. 

Literatura dodatkowa: 

1. Andrzejewska J., Wspieranie rozwoju dziecka poprzez współpracę nauczyciela z rodziną, [w:] Wybrane 

problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole, red. S. Guz, J. Andrzejewska 2005. 

2. Andrzejewska J., Współudział rodziców w planie rozwoju i działalności przedszkola, [w:] Teoria i 

praktyka kształcenia w dialogu i perspektywie, red. A Karpińska, Wyd. TRANS HUMANA, Białystok 2003 

3. Babiuch M., Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów, Wyd. WSiP, Warszawa 2007. 

4. Błasiak A., Dybowska E., red., Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny, Wyd. WAM, Kraków 2010 

5. Bulera M., Żuchelkowska, Edukacja przedszkolna z partnerskim udziałem rodziców, Toruń 2006. 

6. Całek G., Poraj A., Rodzice w szkole, przedszkolu, na osiedlu, Wyd. Inicjatyw Pozarządowych, 

Warszawa 2011. 

7. Całusińska M., Malinowski W., Trening umiejętności wychowawczych. Dla rodziców i specjalistów, GWP, 

Sopot 2012. 

8. Cindy J .Christopher, Nauczyciel – rodzic. Skuteczne porozumiewanie się, GWP, Gdańsk 2004. 

9. Dunajska A., Metody pracy z dzieckiem i rodziną, VD, Warszawa 2013. 

10. Faber A., Mazlish E., Jak mówić, aby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, 

Poznań 2001. 

11. Faber A., Mazlish E., Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci, Poznań 2001. 

12. Fechner- Sędzicka I., Lachowska-Żarska E., Nauczyciele – rodzicom. Cz. 1. Spotkania z rodzicami 

prowadzone metodą warsztatową w szkole podstawowej, Toruń 2002. 

13. Fechner- Sędzicka I., Lachowska-Żarska E., Nauczyciele – rodzicom. Cz. 2. Spotkania z rodzicami 

prowadzone metodą warsztatową w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, Toruń 2003. 

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

2007. 

15. Gójska A., Mediacje rodzinne, Wyd. UW, Warszawa 2014. 

16. Guy G., A jak tam twoje dzieci? Porozmawiajmy o wychowaniu. Rady dla rodziców i wychowawców, 

Wyd. Świętego Wojciecha, Poznań 2010. 

17. Hart S., Kindle- Hodson V., Szanujący rodzice- szanujące dzieci. Jak zmienić rodzinne konflikty we 

współdziałanie?, Wyd. MiND, 2012. 

18. Hellinger Bert, Gabriele ten Hövel, Praca nad rodziną metodą Berta Hellingera, GWP, Gdańsk 2002. 

19. Janke A.W., red., Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce. Rozwój pedagogicznej orientacji 

familiologicznej, Wyd. AKAPIT, Toruń 2008. 

20. Karasowska A., Jak budować porozumienie i współpracę w szkole? Profilaktyka na co dzień, Wyd. 

Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa 2009. 

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



22. Kawula S., Brągiel J., Janke A. W., Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Wyd. A. 

Marszałek, Toruń 2004. 

23. Koletyńska- K., Sitko H., Spotkania z rodzicami – inaczej, ciekawiej, skuteczniej, WSiP, Warszawa 

2004. 

24. Koźmiński G. red; Efektywna współpraca nauczycieli i rodziców. Piła 2002. 

25. Król- Fijewska M., Trening asertywności. Scenariusze i wykłady, Wyd. PTP i IPZiT, Warszawa 1993. 

26. Lewicka A., red., Profesjonalny mediator. Zostań nim. Poradnik metodyczny, Wyd. UMCS, Lublin 2008. 

27. Lulek B., Współpraca szkoły, rodziny i środowiska, Wyd. UR, Rzeszów 2008. 

28. MacEwan E.K., Jak sobie radzić z rodzicami, którzy są źli, zmęczeni, bezradni lub po prostu stuknięci, 

Wyd. WSiP, Warszawa 2008. 

29. Matysiuk R., Kultura pedagogiczna rodziców-kilka refleksji o współpracy nauczycieli z rodzicami, (w:) 

Kompetencje współczesnego nauczyciela, red. nauk. T. Zacharuk, A. Niewęgłowska, Wyd. UPH, 

Siedlce 2012, t.2, s. 119-128. 

30. Mendel M., red., W poszukiwaniu partnerstwa rodziny, szkoły i gminy, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 

2000. 

31. Mendel M., Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy, Wyd. Harmonia, 2008. 

32. Mendel M., Rodzice i szkoła. Jak współuczestniczyć w edukacji dzieci, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 

1998. 

33. Nowosad I., Szymański M.J., red., Nauczyciele i rodzice : w poszukiwaniu nowych znaczeń i 

interpretacji współpracy, Oficyna Wydawnicza Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 

2004.Adler R.B, Rosenfeld L.B, Proctor II R.F., Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się.,  

Rebis, Poznań 2014 

34. Pankowska D., Pedagogika dla nauczycieli w praktyce. Materiały metodyczne, Oficyna Wyd. Impuls, 

Kraków 2008. 

35. Pawlak B., Jak współpracować z rodzicami uczniów klas początkowych, Wyd. Naukowe AP, Kraków 

2003. 

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

37. Rodzice w przedszkolu. Organizacja spotkań. Wskazówki do prowadzenia rozmów. Scenariusze zabaw 

i uroczystości, Wyd. RAABE, Warszawa 2012. 

38. Ruszkowska M., red., Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze, CRZL 

Warszawa 2013. 

39. Ruszkowska M., Winiarski M., red., Praca socjalna z dziećmi, młodzieżą i rodziną, CRZL, Warszawa 

2014. 

40. Rynkowska D., Artymiak M., Mediacje w pracy socjalnej, Wyd. UR, Rzeszów 2014. 

41. Scenariusze dobrych wywiadówek do gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, Fraszka Edukacyjna, 

Warszawa 2015. 

42. Sędzicki M., (red.) Rodzina i dziecko. Wybrane elementy wsparcia, APS, Warszawa 2012. 

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

Kraków 2009. 

44. Smykowska D., Współpraca szkoły z rodziną, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008. 

45. Sokołowska E., Gdy dziecko zdaje egzamin. Scenariusze warsztatów psychologicznych dla rodziców, 

Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2008. 

46. Sowisło M., Dla dobra dziecka. O warsztacie pracy nauczyciela- wychowawcy, Oficyna Wydawnicza 

Impuls, Kraków 2007. 

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

Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2004. 

48. Whalley M. i in., Jak włączyć rodziców do nauki dzieci, Wyd. WSiP, Warszawa 2008. 

49. Zieja Z., red., Poradnik metodyczny dla wychowawców, KK, Zielona Góra 2003 

50. Adler R.B, Rosenfeld L.B, Proctor II R.F., Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się.,  Rebis, 

Poznań 2014. 



Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Zajęcia interaktywne z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, ćwiczenia warsztatowe, rozmowy 

panelowe. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Egzamin – zaliczenie przedmiotu na podstawie kolokwium. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Egzamin w formie pisemnej. Kolokwium pisemne – 0-50% - ndst; 51%-60% - dst; 61%-70% - dst+; 71%-

80% - db; 81%-90% - db+; 91%-100% - bdb. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do ćwiczeń 
30 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 18 godzin 

Konsultacje 13 godzin 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do ćwiczeń 
39 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
30 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 


