
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Pojęcia i systemy pedagogiczne 

Nazwa w języku angielskim:  Currents and education systems 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika specjalna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  1 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Alicja Antas-Jaszczuk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Alicja Antas Jaszczuk 

Założenia i cele przedmiotu: 

Poznanie nurtów pedagogiki oraz zrozumienie 

podstawowych kategorii używanych w ramach 

systemów pedagogicznych. Analiza koncepcji 

pedagogicznych, rekonstruowanie teoretycznych 

paradygmatów współczesnych systemów i nurtów 

pedagogiki. Zrozumienie podstawowych możliwości i 

ograniczeń współczesnej pedagogiki. Rozwiązanie 

złożonych problemów pedagogicznych, 

przewidywanie skutków przyjętych systemów 

pedagogiki, planowanie działań w określonych 

obszarach wychowania. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach 

rozwoju pedagogiki, jej nurtach i systemach pedagogicznych, rozumie ich 

historyczne i kulturowe uwarunkowania 

K_W03 

W_02 

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat biologicznych, 

psychologicznych, społecznych, filozoficznych podstaw kształcenia i 

wychowania; rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, 

harmonii i dysharmonii, normy i patologii 

K_W01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 



U_01 
potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu 

analizowania podejmowanych działań praktycznych 
K_U07 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 

rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego 
K_K01 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu teorii i historii wychowania, pedagogiki ogólnej. Umiejętność analitycznego 

studiowania tekstów oraz formułowania samodzielnych wypowiedzi i wniosków. 

Treści modułu kształcenia: 

Spory o status pedagogiki. Ideologia a pedagogika. Światopogląd a pedagogika. Współczesne systemy 

pedagogiki w aspekcie doktryn pozytywizm – antypozytywizm, naturalizm – antynaturalizm, strukturalizm, 

hermeneutyka, realizm. Główne nurty pedagogiki. Aktywizm i pragmatyzm. Pedagogika eksperymentalna. 

Nurty pedagogiki w dobie globalizacji. 

Literatura podstawowa: 

1. B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania. Impuls, Kraków 2001. 

2. S. Sobczak, Celowość wychowania, Navo, Warszawa, 2000. 

3. S. Sobczak, Aksjologia i teleologia pedagogiki resocjalizacyjnej, Pedagogium, Warszawa, 2009 

Literatura dodatkowa: 

1. S. Sobczak, Dorośli tworzą mity, dzieci doświadczają dramatów socjalizacji, w: Mity dzieciństwa, 

dramaty socjalizacji, red. T. Zacharuk, wyd. Akademii Siedleckiej, Siedlce 2004, s. 103 – 120. 

2. B. Nawroczyński, Nurty i systemy pedagogiczne, PWN, Warszawa 1947 

3. S. Sobczak, Wybór paradygmatu przyczyną rozdroża pedagogiki, w: Pedagog jednej czy wieli dróg, cz. 

I: Pedagog w teorii, red. T. Zacharuk, wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce 2005, s. 325 – 336. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia audytoryjne: praca w grupach, przygotowanie prezentacji z zakresu wybranych nurtów i 

systemów pedagogiki. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Pytania sprawdzające na kolokwium z zakresu współczesnych kierunków rozwoju pedagogiki, jej nurtów i 

systemów, rozumienia ich historycznych i kulturowych uwarunkowań; psychologicznych, społecznych, 

filozoficznych podstaw wychowania. Przygotowanie prezentacji z zakresu wybranych nurtów i systemów 

pedagogiki; rozwiązania określonego dylematu pedagogicznego lub opisania skutków przyjętego systemu 

pedagogicznego w aspekcie planowania działań w określonym obszarze wychowania. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną. Warunkiem koniecznym jest zaliczenie prezentacji i kolokwium. 

Znajomość wszystkich: prezentowanych współczesnych kierunków rozwoju pedagogiki, jej nurtów i 

systemów, rozumienie ich historycznych i kulturowych uwarunkowań oraz psychologicznych, społecznych, 



filozoficznych podstaw wychowania; rozwiązanie określonego dylematu pedagogicznego lub opisanie 

skutków przyjętego systemu pedagogicznego w aspekcie planowania działań w wybranym obszarze 

wychowania – bardzo dobry. Znajomość większości: prezentowanych współczesnych kierunków rozwoju 

pedagogiki, jej nurtów i systemów, rozumienie ich historycznych i kulturowych uwarunkowań oraz 

psychologicznych, społecznych, filozoficznych podstaw wychowania; rozwiązanie połowiczne określonego 

dylematu pedagogicznego lub niekompletne opisania skutków przyjętego systemu pedagogicznego w 

aspekcie planowania działań w wybranym obszarze wychowania – dobry. Znajomość wybranych: 

prezentowanych współczesnych kierunków rozwoju pedagogiki, jej nurtów i systemów, rozumienie ich 

historycznych i kulturowych uwarunkowań oraz psychologicznych, społecznych, filozoficznych podstaw 

wychowania; częściowe rozwiązanie określonego dylematu pedagogicznego lub częściowe opisanie 

skutków przyjętego systemu pedagogicznego w aspekcie planowania działań w wybranym obszarze 

wychowania – dostateczny. Brak znajomości: współczesnych kierunków rozwoju pedagogiki, jej nurtów i 

systemów, rozumienia ich historycznych i kulturowych uwarunkowań oraz psychologicznych, społecznych, 

filozoficznych podstaw wychowania; brak rozwiązania określonego dylematu pedagogicznego lub opisania 

skutków przyjętego systemu pedagogicznego w aspekcie planowania działań w wybranym obszarze 

wychowania – niedostateczny. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 15 godzin 

Studiowanie literatury  5 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
5 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 1 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 9 godzin 

Studiowanie literatury  8 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
8 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 1 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Współczesne problemy psychologii 

Nazwa w języku angielskim:  Psychology contemporary problems 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika specjalna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Andrzej Sędek 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Andrzej Sędek 

Założenia i cele przedmiotu: 

Uporządkowanie znajomości zasadniczych 

zagadnień z psychologii ogólnej, społecznej i 

rozwoju. Wyposażenie w wiedzę o najnowszych 

osiągnięciach badawczych oraz tendencjach rozwoju 

zdolności poznawczych człowieka. Pogłębienie 

znajomości psychologicznych, społecznych i 

genetycznych podstaw zachowań człowieka 

koniecznych do realizacji zadań nakreślonych w 

pedagogice specjalnej. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
zna cechy człowieka jako twórcy kultury i podmiotu konstytuującego 

struktury społeczne oraz zasady ich funkcjonowania 
K_W07 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 potrafi prowadzić debatę K_U05 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawy psychologii. 

Treści modułu kształcenia: 



Przedmiot, dziedziny i kierunki we współczesnej psychologii. Psychologia różnic indywidualnych – różnice 

w zakresie inteligencji, temperamentu i stylu poznawczego. Biologiczne i społeczne czynniki rozwoju: fazy 

rozwoju, rozwój wybranych funkcji psychicznych. Kontrowersje wokół rozumienia rozwoju i zmiany 

rozwojowej w poszczególnych dziedzinach,(fizycznej, poznawczej, umysłowej, obrazu własnej osoby, 

pamięci, społecznej, moralnej, emocjonalnej, na każdym etapie rozwoju człowieka. Kryzysy rozwojowe. 

Współczesne trendy w badaniach psychologicznych – wybrane problemy psychologii ewolucyjnej, 

psychologia aspiracji i jakości życia, neuropsychologia, współczesne trendy w badaniach psychologicznych 

nad rodziną, psychologia zdrowia, psychotraumatologia, stres, radzenie sobie ze stresem i wypalenie 

zawodowe. Osobowość człowieka i jej rozwój w ciągu życia. Zaburzenia osobowości. Funkcjonowanie 

człowieka jako istoty społecznej: poznanie społeczne, relacje interpersonalne, wpływ społeczny i 

uczestnictwo w grupach. 

Literatura podstawowa: 

1. J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia akademicka. Podręcznik, Gdańsk 2010. 

2. J. Strelau, Różnice indywidualne. Historia – determinanty – zastosowania, Warszawa 2014. 

3. P.G. Zimbardo, R.L. Johnson, V. McCan, Psychologia. Kluczowe koncepcje, Warszawa 2010. 

4. M. Przetacznik-Gierowska, M. Tyszkowa, psychologia rozwoju człowieka, warszawa 2004, 

5. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia 

człowieka, Warszawa 2005. 

6. J. Trempała, Psychologia rozwoju człowieka, Warszawa 2011. 

7. J.S. Turner, D.B. Helms, Rozwój człowieka, Warszawa 1999. 

8. A.I. Brzezińska, Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, Gdańsk 2013 

Literatura dodatkowa: 

1. J. Reykowski, O zmieniającej się psychologii w zmieniającym się świecie, „Czasopismo 

Psychologiczne”, 1999, nr 5(3). 

2. P. Bąbel, M. Suchowierska, P. Ostaszewski, Współczesny behawioryzm. Analiza zachowania od a do 

z, Gdańsk 2010. 

3. J. Czapinski, Psychologia pozytywna,  

4. H. von Ulrich, E. Randall, Ograniczenia poznawcze, 

5. K. Byrka, Łańcuchowe zmiany zachowań,  

6. W. Oniszczenko, Geny i środowisko a zachowanie 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metoda: podająca, prezentacja z wykorzystaniem środków technicznych. Formy – indywidualna i zbiorowa. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

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

podczas zaliczenia pisemnego. 

Forma i warunki zaliczenia: 



Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną. Zaliczenie pisemne. 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 8 godzin 

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 

Wykłady 18 godzin 

Konsultacje 5 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:  Metodologia badań społecznych  

Nazwa w języku angielskim:  Methodology of social reserch  

Język wykładowy:  Polski  

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika specjalna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  3 

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

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

Założenia i cele przedmiotu: 

Zdobycie wiedzy w zakresie: terminów odnoszących 

się do badań naukowych (metodologia badań, 

metodyka i metoda), posługiwania się określonymi 

kryteriami przy formułowaniu problemów 

badawczych, znajomości procedury badań oraz 

metod, technik i narzędzi badawczych; 

przygotowanie studentów do wykorzystania wiedzy 

metodologicznej w teorii i praktyce pedagogicznej. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki 

przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne szkoły, 

orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach 

społecznych i humanistycznych; zna mapę stanowisk i podejść 

metodologicznych; rozumie postulat wieloparadygmatyczności 

prowadzenia badań w pedagogice) 

K_W04 

W_02 
ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki 

zawodowej 
K_W06 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w 

metodologii badań pedagogicznych, formułuje problemy badawcze, 

dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; 

opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, 

K_U03 



wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny 

pedagogiki 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 

jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób 

profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i 

formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i 

cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości 

korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych 

K_K03 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a w szczególności o 

problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje 

paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody. Posiada elementarne 

umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań pedagogicznych; potrafi 

sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki z zastosowaniem nowoczesnych technologii 

informacyjnych (ITC) oraz wskazywać kierunki dalszych badań. 

Treści modułu kształcenia: 

Różnice w interpretowaniu badań naukowych i wiedzy naukowej przez klasyczny empiryzm, racjonalizm 

metodologiczny (kantyzm), pozytywizm, neokantyzm, neopozytywizm (empiryzm logiczny), racjonalizm 

krytyczny (falsyfikacjonizm), paradygmatyczną wizję nauki T. Kuhna. Podstawowe strategie badawcze. 

Charakterystyka etapów i faz badań naukowych (Etap planowania i przygotowania badań. Etap 

pozyskiwania i gromadzenia danych. Etap opracowania, analizy i interpretacji zgromadzonego materiału 

badawczego. Etap sporządzania sprawozdania z badań). Struktura i zawartość koncepcji badań 

empirycznych na przykładzie koncepcji pracy magisterskiej. Wybrane klasyfikacje problemów badawczych 

– reprezentatywne dla badań pedagogicznych rodzaje problemów badawczych. Hipotezy robocze jako 

próbne odpowiedzi na problemy badawcze. Operacjonalizacja problemów i hipotez – specyfikacja i 

wskaźnikowanie zmiennych. Dobór metod i technik badawczych. Zasady konstruowania narzędzi 

badawczych. Dobór próby i terenu badań. Opracowanie, analiza i interpretacja zgromadzonego materiału 

badawczego - wyprowadzanie wniosków i orzekanie o ich prawomocności. Typowy układ i zawartość 

sprawozdania z badań: strona, tytułowa, spis treści, wstęp, rozdział teoretyczny, rozdział metodologiczny, 

rozdziały merytoryczne, wnioski końcowe, bibliografia, załączniki. Pomiar oraz skale pomiarowe. 

Liczebności i częstości. Punktowe i przedziałowe szeregi rozdzielcze. Liczebności skumulowane. Mierniki 

tendencji centralnej: średnia arytmetyczna, mediana, modalna. Miary rozproszenia: wariancja, odchylenie 

standardowe. Statystyka indukcyjna – testy statystyczne. Błąd I rodzaju i poziom istotności. Zastosowanie 

testów bazujących na statystykach U oraz t Studenta. Zastosowanie testu χ2 i współczynnika V Cramera. 

Określanie minimalnej liczebności próby reprezentacyjnej. 

Literatura podstawowa: 

1. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2004 

2. Krüger H.-H., Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu, GWP, Gdańsk 2005 

3. Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Impuls, Kraków 2000 

4. Maszke A. W., Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, URz, Rzeszów 2003 

5. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wyd. „Żak”, 

Warszawa 2001 

6. Sobiecki J., Elementy statystyki dla pedagogów, AP, Siedlce 2001 



7. Sobiecki J., Proces ilościowych badań pedagogicznych, Cz. I: Planowanie i przygotowanie badań, AP, 

Siedlce 2009 

Literatura dodatkowa: 

1. Brzeziński J., Elementy metodologii badań psychologicznych, PWN, Warszawa 1978 

2. Ferguson G.A., Takane Y., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, PWN, Warszawa 1997 

3. Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe, WSiP, Warszawa 2000 

4. Pilkiewicz M.  artykuły zamieszczone w czasopiśmie „Psychologia wychowawcza” 1962, nr 5, 1963 nr 

6, 1965 nr 8, 1969 nr 12  

5. Podstawy metodologii badań w pedagogice, [red.] Palka S., GWP, Gdańsk 2010 

6. Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Wyd. Akadem. i Profesjonalne, Warszawa 2008 

7. Sobiecki J., Proces ilościowych badań pedagogicznych, Cz. II: Badania eksperymentalne, UPH, 

Siedlce 2011 

8. Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wyd. „Śląsk”, Katowice 1999 

9. Zaczyński W. P., Praca badawcza nauczyciela, WSiP, Warszawa 1995 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Prezentacja przez studentów poszczególnych zagadnień (wspomagana opracowanymi przez nich 

materiałami multimedialnymi) wraz z dyskusją nad nimi. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty KW_04, K_W16, KU_06 I K_K05 sprawdzane będą na podstawie: rozwiązania zad. 1 – 

zastosowanie testu istotności t-Studenta w statystycznej analizie danych empirycznych z badań wraz ze 

sformułowaniem stosownych wniosków, za jego rozwiązanie student może uzyskać do 10 punktów; 

rozwiązania zad. 2 – zastosowanie testu istotności χ2 i współczynnika korelacji V-Cramera w analizie 

danych empirycznych z badań wraz ze sformułowaniem stosownych wniosków, za jego rozwiązanie 

student może uzyskać do 10 punktów; testu pisemnego realizowanego na przedostatnich ćwiczeniach, 

którym student może uzyskać do 20 punktów. 

Forma i warunki zaliczenia: 

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

semestrze łącznie co najmniej 21 punktów. Sumę uzyskanych przez studenta punktów przelicza się na 

oceny następująco: 0-20 pkt. – ocena 2,0, 21-24 pkt. – ocena 3,0, 25-28 pkt. – ocena 3,5, 29-32 pkt. – 

ocena 4,0, 33-46 pkt. – ocena 4,5, 47-40 pkt. – ocena 5,0. Poprawa dla studentów, którzy nie uzyskali 

łącznie co najmniej 21 punktów: zaliczenie ustne obejmujące swoim zakresem zagadnienia omawiane na 

ćwiczeniach. Student losuje a następnie omawia 2 zagadnienia. Omówienie każdego z tych zagadnień 

oceniane przy zastosowaniu skali ocen: 2; 3; 3,5; 4; 4,5; 5. Ocenę końcową stanowi średnia tych dwóch 

ocen. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 8 godzin 

Studiowanie literatury  20 godzin 



Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
17 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 18 godzin 

Konsultacje 7 godzin 

Studiowanie literatury  25 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
25 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Teorie edukacji integracyjnej i włączającej 

Nazwa w języku angielskim:  Theories of inclusive and inclusive education 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika specjalna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  3 

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

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

Założenia i cele przedmiotu: 

Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu teorii 

edukacji włączającej i integracyjnej  oraz 

wypracowanie motywacji studentów do 

samodzielnego poszerzania i pogłębiania wiedzy. 

Studenci będą potrafili wyjaśnić proces wykluczenia 

społecznego oraz wskazać jego konsekwencje, 

wykorzystując aktualną wiedzę teoretyczną z zakresu 

pedagogiki specjalnej w powiązaniu z dziedzinami 

nauk społecznych i humanistycznych oraz 

zaprojektować badania efektywności modelu 

edukacji włączającej. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 zna fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji K_W08 

W_02 

zna ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania podejmowanych działań 

wobec człowieka zagrożonego wykluczeniem społecznym, w tym 

ochrony jego praw i wolności 

K_W09 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U01 

potrafi identyfikować obszary wykluczenia społecznego oraz wskazywać 

jego przyczyny i symptomy w powiązaniu z różnymi zakresami 

pedagogiki specjalnej i dziedziną nauk społecznych; wyjaśnić proces 

wykluczenia społecznego oraz wskazać jego konsekwencje, 

wykorzystując aktualną wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki 

K_U01, K_U02 



specjalnej oraz zaprojektować badania efektywności modelu edukacji 

włączającej w powiązaniu 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K01 

jest gotów do poszerzania wiedzy w celu własnego rozwoju zawodowego 

oraz świadomego podejmowania zobowiązań społecznych związanych z 

realizacją zadań zawodowych pedagoga specjalnego 

K01 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawy pedagogiki specjalnej. 

Treści modułu kształcenia: 

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

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

Symptomatologia wykluczenia społecznego. Postawy społeczne – stereotypy, stygmaty, piętna; strategie 

przeciwdziałania postawom dyskryminacyjnym. Inkluzja – działanie podejmowane przeciw wykluczeniu. 

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

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

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

międzynarodowym ujęciu porównawczym. Społeczny, psychologiczny i prawny wymiar edukacji 

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

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

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

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

Polsce. Efektywność edukacji włączającej. Podstawowe definicje, akty i rozporządzenia prawne dotyczące 

pracy z uczniem ze specjalnymi  potrzebami edukacyjnymi. Zasady kształcenia kadr w zakresie edukacji 

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

zawodowego nauczycieli. Instytucje wspierające działania inkluzyjne w tym edukację włączającą. 

Podsumowanie zajęć 

Literatura podstawowa: 

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

Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Siedlce, 2008.  

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

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

niepełnosprawnych, IPiSS   Warszawa, 2008 

3. Pytka L., Zacharuk T., Zaburzenia przystosowania społecznego . Elementy pedagogiki reintegracyjnej i 

edukacji inkluzyjnej, wyd. UPH, Siedlce,2014  

4. Zacharuk T.   i inni (red.) Edukacja inkluzyjna. Konteksty…., Teoria. Wyd. UPH, Siedlce, 2015 

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

6. 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. 

7. 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 



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

Warszawa 2006 

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

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

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

2000 

12. Bombka J., Edukacja osób z niepełnosprawnością w systemie niesegregacyjnym – wykluczające czy 

dopełniające się formy kształcenia, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr.11, 2015 

Literatura dodatkowa: 

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

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

Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2014. 

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

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

J. Głodkowska (red.),Warszawa 2010. 

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

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

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

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

Niepełnosprawny : szkice i rozprawy ; 4 (2000)) 

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

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

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

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

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

placówki, MEN, Warszawa 2010. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

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

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

ilustracja wybranego problemu naukowego. Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnych, 

podstawowe tezy ilustrowane przykładami praktycznymi. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

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

zaliczenia ustnego. 

Forma i warunki zaliczenia: 

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

łącznie za wszystkie zadnia oraz/lub za test pisemny co najmniej 51%. Sumę uzyskanych przez studenta 

punktów przelicza się na oceny następująco: 0-50% - 2,0; 51% - 3,0; 61% - 3,5; 71% - 4,0; 81% - 4,5; 91% 

- 5,0. Poprawa dla studentów, którzy nie uzyskali łącznie co najmniej 51% -  zaliczenie ustne obejmujące 

treści przedmiotu. Student losuje trzy zagadnienia. Omówienie każdego z tych zagadnień oceniane jest 

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

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 



Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 8 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 20 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
17 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 18 godzin 

Konsultacje 7 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 25 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
25 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Pedagogika opiekuńcza 

Nazwa w języku angielskim:  Caring pedagogy 

Język wykładowy:  Polski  

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika specjalna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Beata Trębicka-Postrzygacz 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Beata Trębicka-Postrzygacz 

Założenia i cele przedmiotu: 

Poznanie terminologii używanej w pedagogice 

opiekuńczej, poznanie prekursorów i reprezentantów 

pedagogiki opiekuńczej w Polsce i na świecie oraz 

znaczenia ich doświadczeń i wzorca osobowego w 

kontekście aktualnych problemów społecznych 

naszego kraju, zdobycie wiedzy z zakresu 

potencjalnych i rzeczywistych zagrożeń rozwoju 

dzieci w rodzinie i opiece zastępczej, zdobycie 

wiedzy na temat aktualnych tendencji w teorii i 

praktyce opieki w Polsce i na świecie. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna elementarną terminologię z zakresu pedagogiki opiekuńczej oraz 

rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin 

naukowych 

K_W02 

W_02 
ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności wychowawczej, 

opiekuńczej i pomocowej 
K_W03 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi projektować strategie działań praktycznych wobec rodziny oraz 

generować rozwiązywanie podstawowych problemów społecznych i 

pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz 

przewidywać skutki planowanych działań 

K_U01 



Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 

jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób 

profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i 

formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i 

cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości 

korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych 

K_K03 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Ma elementarną wiedzę z pedagogiki. 

Treści modułu kształcenia: 

Ogólne pojęcie, przedmiot i funkcje pedagogiki opiekuńczej. Elementy strukturalne pedagogiki opiekuńczej 

i jej przedmiotu. Pojęcia „opieka międzyludzka”, „wychowanie przez opiekę”, „wychowanie opiekuńcze”. 

Status naukowy pedagogiki opiekuńczej – jej miejsce w systemie nauk pedagogicznych. Pedagogika 

opiekuńcza a pedagogika ogólna, społeczna i specjalna. Podział opieki „najogólniej pojętej”. Terminologia 

w opiece nad dzieckiem: podmiot, przedmiot, treść i istota opieki. Pojęcia ogólne, szczegółowe i 

syntetyczne. Określenie postawy opiekuńczej. Geneza opieki. Zachowania opiekuńcze zwierząt jako 

prapoczątek opieki ludzkiej. Prehistoryczny kształt opieki ludzkiej. Kierunki zmian ewolucyjnych w opiece 

ludzkiej. Problemy relacji między opieką a pomocą. Pojęcie pomocy. Cechy konstytutywne pomocy. 

Rodzaje pomocy. Pojęcie „opieki międzyludzkiej”. Cechy konstytutywne „opieki międzyludzkiej”. Przesłanki 

zainteresowania nauk pedagogicznych problematyką opieki nad dzieckiem. Płaszczyzny zainteresowania 

nauk pedagogicznych problematyką opieki nad dzieckiem: wzajemne powiązanie opieki, wychowania i 

nauczania w działaniu pedagogicznym; specyfika zaspokajania potrzeb człowieka. Funkcje dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze w działaniu pedagogicznym. Rola opieki, wychowania i nauczania w 

zaspokajaniu potrzeb dziecka. Klasyfikacja potrzeb dziecka; zadania opiekuńczo-wychowawcze związane 

z zaspokajaniem potrzeb opiekuńczych dziecka według sytuacji dziecka w rodzinie, w szkole, w miejscu 

zamieszkania i według właściwości organizmu dziecka. Kręgi środowiskowe w życiu dziecka; problematyka 

opiekuńcza w poszczególnych kręgach; prawidłowości przechodzenia dziecka przez kręgi środowiskowe. 

Zakresy opieki: wg jej zróżnicowania pionowego; wg jej podmiotu i charakteru; wg jej przedmiotu; wg jej 

przebiegu w życiu jednostki; wg skali zaspokojenia potrzeb podopiecznych; wg jej bieżącego i 

perspektywicznego wymiaru; wg stopnia jej zagęszczenia, intensyfikacji i perfekcyjności; wg ilości 

zaspokajanych potrzeb; wyznaczany stopniem jej powszechności; wyznaczany funkcjami opiekuńczymi 

różnych instytucji społecznych; wyznaczany stopniem zaspokojenia potrzeb. Kategorie opieki: rodzinna, 

moralna, prawna, społeczna, wychowawcza. Struktura opieki: potrzeby ponadpodmiotowe, funkcje 

opiekuńcze, postawy opiekuńcze, sytuacje opiekuńcze, czynności opiekuńcze, atmosfera opieki. Funkcje 

opieki: homeostatyczna, egzystencjalna, regulacyjna, usamodzielniająca, osobotwórcza, socjalizacyjna. 

Zasady opieki wychowawczej: opieki sprawiedliwej, optymalizacji opieki, aktywności podopiecznych w 

procesie opieki, oddziaływania wychowawczego na potrzeby, wychowawczego charakteru opieki, 

właściwego łączenia świadczeń opiekuńczych z wymaganiami wobec podopiecznych. Relacje między 

opieką a wychowaniem. Swoistości opieki w porównaniu z wychowaniem. Wartości opieki i wartości 

wychowania. Działalność opiekuńczo-wychowawcza a praca socjalna. Związek teorii z praktyką 

opiekuńczą. Rodzaje działań opiekuńczo-wychowawczych w opiece. Zaniedbane obszary działalności 

opiekuńczo-wychowawczej. Znaczenie diagnozy w pracy opiekuńczo-wychowawczej. Opieka w rodzinie. 

Wychowanie opiekuńcze w szkole. Środowiskowy wymiar pracy opiekuńczo-wychowawczej. Pojęcie i 

znaczenie projektu opiekuńczo-wychowawczego w opiece. Filantropia i wolontariat w opiece. Udział 

organizacji, towarzystw, stowarzyszeń rządowych i pozarządowych w opiece nad dziećmi i młodzieżą. 



Znaczenie werbalnego i niewerbalnego, bliskiego kontaktu z dzieckiem w opiece. Kształtowanie i 

znaczenie więzi psychospołecznej w opiece. Zjawisko sieroctwa dzieci i młodzieży oraz jego kompensacja. 

Dziecko, dorosły i człowiek starszy jako podmioty w opiece – analiza porównawcza. Etyka w pracy 

opiekuńczo-wychowawczej. Tradycje oraz rozwój myśli i praktyki opiekuńczej. Początki opieki na świecie i 

w Polsce. Pierwsze instytucje opiekuńcze. Zasługi M. L. Gonzaga w doskonaleniu praktyki opiekuńczej. 

Walka o poprawę losu dzieci nieślubnych. Współczesny system opieki nad dzieckiem i rodziną w Polsce - 

przemiany i perspektywy rozwoju. 

Literatura podstawowa: 

1. Dąbrowski Z., Pedagogika opiekuńcza w zarysie, Wyd. UWM, Olsztyn 2006, cz. 1.  

2. Dąbrowski Z., Pedagogika opiekuńcza w zarysie, Wyd. UWM, Olsztyn 2006, cz. 2.  

3. Dąbrowski Z., Kulpiński F., Pedagogika opiekuńcza: historia, teoria, terminologia, Wyd. UWM, Olsztyn 

2002.  

4. Kelm A., Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej, Wyd. Akad. „Żak”, Warszawa 2000.  

5. Pyrzyk I., Prekursorzy pedagogiki opiekuńczej, Wyd. „Adam Marszałek”, Toruń 2003.  

6. Badora S., Marzec D., Twórcy polskiej pedagogiki opiekuńczej: wybrani przedstawiciele, Wyd. 2 popr. i 

uzup., Wyd. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Częstochowa 1999.  

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

akademicki, Wyd. Uniwersytet Opolski, Opole 2016. 

Literatura dodatkowa: 

1. Jundziłł E., Pawłowska R. (red.), Pedagogika opiekuńcza. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, 

Wyd. „Harmonia”, Gdańsk 2008. 

2. Pedagogika opiekuńcza : w poszukiwaniu rozwiązań teoretycznych i praktycznych / red. Sylwia 

Badora, Anna Róg, Beata Zięba-Kołodziej. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. 

prof. Stanisława Tarnowskiego, 2014. 

3. Pedagogika opiekuńcza : wobec problemów rodziny i możliwości jej wspierania / red. Sylwia Badora, 

Paweł Maciaszczyk, Monika Piątek. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. 

Stanisława Tarnowskiego, 2014. 

4. Pedagogika opiekuńcza i jej metodyka : stan i perspektywy rozwoju : (wybrane zagadnienia teorii i 

praktyki pracy opiekuńczo-wychowawczej) / Grażyna Gajewska. - Zielona Góra : Stowarzyszenie 

Edukacyjne Pedagogów Praktyków "Cogito", 1999. 

5. Pedagogika opiekuńcza i jej metodyka : wybrane zagadnienia teorii, metodyki i praktyki opiekuńczo-

wychowawczej / Grażyna Gajewska. - Wyd. 2 zm. i popr. - Zielona Góra : "Gaja", 2004. 

6. Podmioty opieki i wychowania / pod red. Zofii Brańki. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii 

Pedagogicznej, 2002. - (Opieka i wychowanie dzieci, młodzieży i ludzi starszych ; 4). 

7. Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. T. 4 / redakcja naukowa 

Anna Weissbrot-Koziarska, Iwona Dąbrowska-Jabłońska ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo 

Uniwersytetu Opolskiego, 2016. 

8. Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej pedagogiki opiekuńczej : praca zbiorowa / pod red. 

Małgorzaty Biedroń i Małgorzaty Prokosz. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2002. 

9. Tożsamość oraz dylematy pedagogiki opiekuńczej / pod red. nauk. Andrzeja Olubińskiego. - Toruń : 

Wydaw. Edukacyjne "Akapit", 2002. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metoda podająca, poszukująca; 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 



Weryfikacja efektów w zakresie umiejętności nastąpi w trakcie realizacji ćwiczeń podczas przedstawiania w 

grupach w formie referatów dotyczących wybranego problemu z zakresu pedagogiki opiekuńczej (max 25 

pkt) i  referatów dotyczących znaczenia doświadczeń i wzorca osobowego wybranego reprezentanta lub 

prekursora pedagogiki opiekuńczej w Polsce lub na świecie (max 25 pkt) oraz na podstawie dyskusji 

dydaktycznej (max 10 pkt). Weryfikacja efektów kształcenia z zakresu wiedzy i umiejętności nastąpi 

natomiast w czasie egzaminu ustnego. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Obecność na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione obecności. Egzamin ustny – 

polegający na wylosowaniu z puli jednego zagadnienia i jego zaprezentowanie (omówienie). Warunkiem 

przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie wykładów na podanych warunkach. Poprawa dla studentów – 

zaliczenie ustne obejmujące zagadnienia omawiane na wykładach i ćwiczeniach. Student losuje, a 

następnie omawia 2 zagadnienia. Omówienie każdego z tych zagadnień ocenia się przy zastosowaniu 

skali ocen: 2; 3; 3,5; 4; 4,5; 5. Średnia tych dwóch ocen stanowi ocenę końcową. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 8 godzin 

Studiowanie literatury  20 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do egzaminu 17 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 18 godzin 

Konsultacje 7 godzin 

Studiowanie literatury  25 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do egzaminu 25 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Historia myśli pedagogicznej 

Nazwa w języku angielskim:  History of pedagogical thought 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika specjalna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  1 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Małgorzata Wiśniewska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Małgorzata Wiśniewska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z historycznymi 

uwarunkowaniami współczesnej pedagogiki, 

rozwojem myśli pedagogicznej i jej autorami na 

przestrzeni dziejów 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
zna główne trendy rozwojowe dyscyplin naukowych istotnych dla 

programu kształcenia 
K_W01 

W_02 
zna charakter, miejsce i znaczenie nauk społecznych w systemie nauk 

oraz ich relacje do innych nauk 
K_W05 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowe wiadomości z historii z wcześniejszych etapów edukacji. 

Treści modułu kształcenia: 

Poglądy na kształcenie i wychowanie wielkich filozofów greckich. Rzymscy myśliciele wychowania. 

Poglądy na wychowanie wczesnych chrześcijan. Najwybitniejsi przedstawiciele pedagogicznej myśli 

renesansowej w Europie. Renesansowa myśl pedagogiczna w Polsce. Ojciec pedagogiki nowożytnej- Jan 

Amos Komeński- poglądy i działalność. Myśl pedagogiczna w okresie oświecenia. (J. Lock, J.J. Rousseau, 

G. Piramowicz, S. Staszic. H. Kołłątaj).Poglądy pedagogiczne przełomu XVIII i XIX wieku (J.H. Pestalozzi, 

wzajemne nauczanie Bella i Lancastra, Fryderyk Froebel, Adolf Diesterweg). Pedagogika filozoficzna J.F. 

Herbarta. Pedagogika pozytywistyczna Herberta Spencera.  Myśl pedagogiczna Jana Władysława Dawida, 



Anieli Szycówny i pozytywistów warszawskich. „Chowanna” Bronisława Trentowskiego jako pierwsza 

polska pedagogika narodowa.  Podstawowe zagadnienia pedagogiki naturalistycznej E. Key i Marii 

Montessori. Socjologizm pedagogiczny. (Emil Durkheim) Związki człowieka ze społeczeństwem. 

Koncepcja szkoły pracy J. Deweya i G. Kerschensteinera. Człowiek jako istota historyczna W.Dilthey’a. 

Najwybitniejsi polscy pedagodzy I połowy XX wieku. Źródła polskiej pedagogiki społecznej, pedagogiki 

kultury, socjologii wychowania i pracy twórczej.  (B. Nawroczyński, S. Hessen, J. Korczak, H. Radlińska, 

L.Zarzecki, W. Radwan, K. Sośnicki, Z. Mysłakowski, W. Spasowski, H. Rowid). Przedstawiciele polskiej 

myśli pedagogicznej w XXwieku (S. Szuman, A. Kamiński, B. Suchodolski, R. Wroczyński, W. Okoń). 

Literatura podstawowa: 

1. Bartnicka K., Szybiak I, Zarys historii wychowania, Warszawa 2001  

2. Historia wychowania, red. J. Hellwig, Poznań 1994 

3. Kot S., Historia wychowania, t.1 i 2, Kielce 2007 

Literatura dodatkowa: 

1. Historia wychowania, red. Ł. Kurdybacha, t. I i II, Warszawa 1965 

2. Historia wychowania wiek XX, red. J. Miąso, t. I i II, Warszawa 1980 

3. Możdzeń S., Historia wychowania 1795-1918, Kielce 2000 

4. Możdzeń S., Historia wychowania 1918-1945, Kielce 2000 

5. Możdzeń S, Zarys historii wychowania, cz. I-III, Kielce 1993 

6. Polska myśl pedagogiczna po 1918 r, red. E. Brodacka-Adamowicz, Siedlce 2001 

7. Materiały do ćwiczeń z historii wychowania, cz. I-III, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1994-1995 

8. Markiewicz H., Wybrane zagadnienia z historii wychowania, Warszawa 2000  

9. Schultz L., Niewolnictwo klasyczne, Warszawa 2008 

10. Źródła do dziejów wychowania i myśli  pedagogicznej, wybór i oprac. S. Wołoszyn, Warszawa 1996 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład prowadzony z zastosowaniem prezentacji, wykład konwersatoryjny, projekcje multimedialne. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Wypowiedź pisemna – test 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną na podstawie testu. 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%-95% punktów. Ocena 5 – ma 

więcej niż 95% punktów. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 

Studiowanie literatury  5 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
5 godzin 



Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 1 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 9 godzin 

Studiowanie literatury  8 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
8 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 1 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Psychologia rozwoju człowieka z elementami 

psychopatologii 

Nazwa w języku angielskim:  Psychology of human development with elements of psychopathology 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika specjalna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Joanna Zienkiewicz 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Joanna Zienkiewicz 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w 

wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii rozwoju i  

podstawowych zagadnień psychopatologii 

niezbędnych do wykorzystania w praktyce 

pedagogicznej. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

podstawy teoretyczne wiedzy obejmującej kluczowe zagadnienia oraz 

wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej 

właściwej dla pedagogiki specjalnej, 

K_W02 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 potrafi prowadzić debatę K_U05 

U_02 

potrafi identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska i 

procesy społeczne oraz relacje między nimi z wykorzystaniem wiedzy 

będącej przedmiotem zainteresowania pedagogiki specjalnej, 

K_U09 

Forma i typy zajęć: Wykłady i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawy psychologii. 



Treści modułu kształcenia: 

Przedmiot psychologii rozwoju. Psychopatologia jako nauka o zaburzeniach psychicznych. Diagnoza 

nozologiczna, systemy klasyfikacji zaburzeń psychicznych i chorób. Modele wyjaśniania powstawania 

zaburzeń i chorób psychicznych: biologiczny, psychologiczny, społeczny, bio-psycho-społeczny. 

Wyznaczniki i uwarunkowania prawidłowego i nieprawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Pojęcie 

zaburzenia. Objawy zaburzeń w zakresie funkcji poznawczych. Objawy zaburzeń funkcji procesów 

emocjonalnych i motywacji do działania oraz objawy zaburzeń zachowania. Czynniki wpływające na rozwój 

psychiczny i powstawanie zaburzeń w poszczególnych okresach rozwojowych. 

Literatura podstawowa: 

1. Brzezińska A., Appelt K., Ziółkowska B. (2016). Psychologia rozwoju człowieka. GWP 

2. Carson, R.C., Butcher, J.N., Mineka, S. (2003). Psychologia zaburzeń. Gdańsk, GWP 

3. Cierpiałkowska, L. (2007). Psychopatologia. Warszawa, Wyd. SCHOLAR. 

4. Namysłowska, I. (red.) (2005). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa, PZWL  

5. Przetacznik-Gierowska, M., Tyszkowa, M. (1996). Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne. 

Warszawa, PWN 

Literatura dodatkowa: 

1. Brzezińska A. (2010). Społeczna psychologia rozwoju. Wydawnictwo Naukowe Scholar 

2. Ilg F. L., Ames L.B., Baker S.M. (2007). Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat.GWP 

3. Seligman M., Walker, E., Rosenhan, D. (2003). Psychopatologia. Poznań: Zysk i S-ka. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykłady – analiza przypadku, dyskusja, uczenie się w oparciu o problem. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

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

podczas zaliczenia pisemnego. Efekt z umiejętności i kompetencji będą sprawdzane podczas dyskusji i 

prezentacji w ramach ćwiczeń problemowych. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem pisemnym. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest zaliczenie 

ćwiczeń. 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 15 godzin 

Ćwiczenia 15 godzin 

Konsultacje 8 godzin 

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 

Wykłady 9 godzin 

Ćwiczenia 9 godzin 

Konsultacje 5 godzin 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do ćwiczeń 
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:  Pedagogika specjalna 

Nazwa w języku angielskim:  Special Education 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika specjalna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  3  

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr hab. Hanna Żuraw, prof. uczelni  

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr hab. Hanna Żuraw, prof. uczelni  

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem kształcenia w zakresie pedagogiki specjalnej 

jest pogłębienie pedagogicznej wiedzy studenta, w 

szczególności obejmującej ogólne zagadnienia teorii 

rewalidacji, specyfikę rozwoju jednostek z różnymi 

rodzajami deficytów i niepełnosprawności, 

możliwości pracy rewalidacyjnej. 

 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W01 

zna wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie 

wyjaśniające złożone zależności między nimi stanowiące zaawansowaną 

wiedzę ogólną w obszarze nauk społecznych i humanistycznych w 

dyscyplinie pedagogika specjalna 

K_W01 

W02 
zna teorie naukowe właściwe dla pedagogiki specjalnej i kierunki jej 

rozwoju 
K_W04 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U01 
potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy będące 

przedmiotem pedagogiki specjalnej 
K_U04 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawy pedagogiki ogólnej, psychologii. 



Treści modułu kształcenia: 

Metodologia badań w pedagogice specjalnej. Społeczny kontekst niepełnosprawności. Psychologiczny 

kontekst niepełnosprawności. Diagnoza i poradnictwo dla osób z niepełnosprawnością. Seksualność osób 

z niepełnosprawnością. Kształtowanie środowiska życia osób z niepełnosprawnością. Polityka społeczne 

wobec osób z niepełnosprawnością. Ewolucja pedagogiki specjalnej. Uzupełniające formy terapii. 

Antropologia niepełnosprawności. Kultura i niepełnosprawność. Tematy tabu. 

Literatura podstawowa: 

1. Maciarz A. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, PWN 1998,Warszawa 

2. Smith B. Pedagogika specjalna, PWN 2008,Warszawa 

3. Kościelska M.; Oblicza upośledzenia. Warszawa; 1995; PWN  

4. Kościelska M.:Niechciana seksualność, PZWL,Warszawa 2005 

5. Gustavsson A. i Zakrzewska-Manterys red. ; Upośledzenie w społecznym zwierciadle. Warszawa, 

1997, Żak 

6. Ustawa o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych 1997 

7. Auleytner Ii Mikulski :Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych , 1998 

Literatura dodatkowa: 

Artykuły autorska Hanny Żuraw (2017) 

1. Ewolucja podejścia do niepełnosprawności w kulturze zachodu, w: Pogranicze. Studia społeczne ,t. 

XXVIII, Niepełnosprawność i starość,  

2. Intelectual disability in prospective communicative athropology in Horizon Research Publishing, amy 

2017 : 

3. Kulturowo - komunikacyjne aspekty niepełnosprawności. Bariery w kilku odsłonach w 

Wieloaspektowość komunikacji pod redakcją naukową Kariny Szafrańskiej, Iwony Klonowskiej, Ewy 

Małachowskiej 

4. Wizerunek dziecka z zaburzeniami rozwoju w poglądach nauczycieli zkół masowych: w Lubelski 

Półrocznik pedagogiczny 

5. Rodzina w perspektywie zagrożeń rozwoju dziecka. Ku odpowiedzialnemu rodzicielstwu. W.: M. Kubis 

(red.): Rodzina i szkoła wobec zachowań ryzykownych, WSEI, Lublin 2017 

6. Dziecko i dzieciństwo w ponowoczesnej dobie, w: Piotrowicz R. (red.): Małe dziecko. Troska, 

Akceptacja, Bezpieczeństwo, Uczenie, 2017 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład multimedialny, dyskusja, analiza studiów przypadków. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Przygotowanie prezentacji multimedialnej, wykonanie pracy badawczej. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Egzamin pisemny 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 



Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 7,5 godziny 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do wykładu 
19 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
18,5 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 18 godzin 

Konsultacje 5 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:  
Programy wychowawcze w edukacji integracyjnej i 

włączającej 

Nazwa w języku angielskim:  Educational programs in integration and inclusive education 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika specjalna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  3 

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

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

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do 

tworzenia programów wychowawczych 

realizowanych w edukacji integracyjnej i włączającej. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
zna i rozumie pojęcie i proces budowania programów w edukacji 

integracyjnej i włączającej 
K_W01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 

kierunkowego 

U_01 

potrafi tworzyć programy kształtujące kompetencje społeczno-

emocjonalne dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami i stosować te 

programy w grupach przedszkolnych i klasach włączających 

K_U08 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia  

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza ogólna z zakresu pedagogiki specjalnej. 

Treści modułu kształcenia: 

Wychowanie dzieci z niepełnosprawnością. Środowiska wychowawcze w procesie wychowania. Style i 

postawy wychowawcze. Społeczne funkcjonowanie dzieci z niepełnosprawnością. Programy 

wychowawcze – podstawy teoretyczne. Programy wychowawcze – zasady konstruowania. Programy 



wychowawcze – klasyfikacje programów. Przykładowe programy wychowawcze dla dzieci i młodzieży. 

Tworzenie programów wychowawczych. Projektowanie zajęć dla zróżnicowanych grup dzieci. 

Literatura podstawowa: 

1. Edukacja inkluzyjna: synergia działań, red. nauk. T. Zacharuk, Siedlce 2019. 

2. Smith D. D., Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki, Warszawa 2008. 

3. Tomkiewicz-Bętkowska A., Krztoń A., ABC pedagoga specjalnego: poradnik, Kraków 2014. 

Literatura dodatkowa: 

1. Edukacja integracyjna i włączająca w doświadczeniach pedagogów i nauczycieli, pod red. Z. 

Janiszewskiej-Nieścioruk, Zielona Góra 2012. 

2. Perspektywy i doświadczenia edukacji inkluzyjnej, red. nauk.  L. Pytka, T. Zacharuk, M. Wiśniewska, 

Siedlce 2016. 

3. Schaffer R., Rozwój społeczny. Dzieciństwo i młodość, Kraków 2006. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Praca indywidualna i zespołowa. Opracowanie zagadnień teoretycznych w formie prezentacji 

multimedialnych. Tworzenie programów wychowawczych w oparciu o działania zespołowe. Indywidualne 

projekty zajęć wychowawczych. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Przygotowanie, zaprezentowanie i omówienie oraz uzasadnienie programu wychowawczego 

opracowanego dla edukacji integracyjnej i włączającej oraz zajęć wychowawczych. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną: ocena 2 – nie spełnia wymogów na ocenę dostateczną; ocena 3 – ma 51% wymaganej 

wiedzy, umiejętności i kompetencji; ocena 3,5 – posiada 65% wymaganej wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; ocena 4 – posiada 75% wymaganej wiedzy, umiejętności i kompetencji; ocena 4,5 – ma 85% 

wymaganej wiedzy, umiejętności i kompetencji; ocena 5 – ma więcej niż 95% wymaganej wiedzy, 

umiejętności i kompetencji. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 8 godz. 

Samodzielne studiowanie literatury 17 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 



Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 18 godzin 

Konsultacje 8 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 20 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
29 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych  

Nazwa w języku angielskim:  Methodics of education in diverse groups 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika specjalna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Bartłomiej Gaik 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Bartłomiej Gaik 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy i 

umiejętności z zakresu terapii pedagogicznej, 

obejmującą terminologię, teorię i metodykę; rodzaje 

terapii pedagogicznej i zasady jej zastosowania a 

także doskonalenie umiejętności samodzielnej 

dbałości o warsztat pracy. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna metody nauczania (konwencjonalne i niekonwencjonalne metody 

nauczania i ich adaptację do zróżnicowanych potrzeb dzieci i uczniów, 

metody aktywizujące, metodę projektów, pracę badawczą dziecka i 

ucznia), alternatywne sposoby uczenia się i elastycznego nauczania 

K_W11 

W_02 

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

indywidualną, tutoring uczniowski w klasach włączających); modele 

nauczania w małych grupach w klasach włączających 

K_W11 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi dobierać i adaptować środki dydaktyczne do potrzeb dziecka i 

ucznia; opracowywać materiały dydaktyczne zgodnie z zasadami 

uniwersalnego projektowania zajęć; dostosować treści i formy 

sprawdzianów do możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi 

K_U09 



Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane decyzje w 

edukacji włączającej 
K_K02 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Pedagogika specjalna 

Treści modułu kształcenia: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zaburzeń. Ocenianie i motywowanie uczniów, umiejętne stosowanie pochwał. 

Literatura podstawowa: 

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

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

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

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? MEN, Warszawa 2010. 

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

Literatura dodatkowa: 

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

E.Brudnik, A. Moszyńska, 

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

Wydawniczy SFS Kielce 2000. 

3. Florek A.: Dziecko w grupie. Warszawa, Wyd. Pedagog, 2010 

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

Edukacyjny Nr 1(20) 2011 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 



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

zbiorowa, indywidualna 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

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

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

samodzielnie przygotowanymi pomocami dydaktycznymi. 

Forma i warunki zaliczenia: 

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

punktów z wyznaczonych zadań weryfikujących efekty kształcenia. Podstawą uzyskania zaliczenia 

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

studenta punktów przelicza się na oceny następująco: 0-50% pkt. – ocena 2,0; 51% pkt. – ocena 3,0; 61% 

pkt. – ocena 3,5; 71% pkt. – ocena 4,0; 81% pkt – ocena 4,5; 91% pkt – ocena 5,0. Poprawa dla 

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

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

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

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 45 godzin 

Konsultacje 5 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 15 godzin 

Samodzielne przygotowanie pomocy do zajęć 15 godzin 

Samodzielne wykonanie prezentacji 20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 27 godzin 

Konsultacje 7 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 22 godziny 

Samodzielne przygotowanie pomocy do zajęć 22 godziny 

Samodzielne wykonanie prezentacji 22 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 



Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Organizacja edukacji włączającej 

Nazwa w języku angielskim:  Organization of inclusive education 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika specjalna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  1 

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

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

Założenia i cele przedmiotu: 

Student ma nabyć wiedzę, umiejętności i 

kompetencje z zakresu uregulowań prawnych i 

organizacyjnych udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w placówkach oświatowych w 

placówkach oświatowych. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W01 
zna i rozumie pojęcie organizacji edukacji włączającej i proces 

diagnozowania specjalnych potrzeb edukacyjnych 
K_W09 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U01 

potrafi dokonać funkcjonalnej charakterystyki dziecka i ucznia ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; określić potrzeby edukacyjne i 

uwarunkowania kształcenia dzieci i uczniów 

K_U04 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K01 

jest gotów do przyjęcia odpowiedzialności za podejmowane decyzje 

związane z organizacją procesu edukacyjno-terapeutycznego w edukacji 

włączającej 

K_K03 

Forma i typy zajęć: Wykład  

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



Ogólna wiedza z pedagogiki specjalnej. 

Treści modułu kształcenia: 

Uregulowania prawne organizacji edukacji włączającej. Przygotowanie nauczyciela do pracy z uczniem ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Proces komunikacji nauczyciela i uczniów. Pojęcia komunikacji 

niewerbalnej, stylów komunikowania się dzieci i uczniów oraz nauczyciela, komunikacji wspomagającej i 

alternatywnej. Specjalne potrzeby edukacyjne – założenia teoretyczne i regulacje prawne dotyczące 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania 

wychowanka – rozpoznawanie potrzeb i trudności. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. 

Współpraca nauczyciela z rodzicami dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Współpraca szkoły 

i poradni psychologiczno-pedagogicznej. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym – przykłady 

dobrych praktyk. 

Literatura podstawowa: 

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

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

Rozprawy, Siedlce 

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

2010. 

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

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

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

Literatura dodatkowa: 

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

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

psychologiczno–pedagogicznej w przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz 

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

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i 

organizacji pomocy psychologiczno–pedagogicznej w publicznych szkołach i  placówkach (Dz. U. z 

2013 r., poz. 532 z późn. zm). 

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

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

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

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

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

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

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

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

publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1647) 

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

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

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

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

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 

1578). 

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

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



niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 

1113 z późn. zm.). 

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

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

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. 

U. z 2017 r., poz. 1652). 

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

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i 

młodzieży Dz. U. z 2017 r., poz. 1616). 

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

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i 

młodzieży (Dz. U. z 2014 r. poz. 1157). 

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

sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i 

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

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody: podająca, pokaz. Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty weryfikowane będą na podstawie zaliczenia pisemnego – rozwiązania zadań problemowych, 

oraz/lub testem pisemnym. Ocenić należy uczestniczenie i przygotowanie się studenta do zajęć oraz jego 

aktywność w celu stwierdzenia stopnia odpowiedzialności jaką wykazuje względem podejmowania 

obowiązków związanych z działaniem na rzecz zdobywania umiejętności, które w przyszłości umożliwią 

mu wzięcie w pełni odpowiedzialności za osoby dla których zdobywa wykształcenie. 

Forma i warunki zaliczenia: 

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

łącznie za wszystkie zadnia oraz/lub za test pisemny co najmniej 51%. Sumę uzyskanych przez studenta 

punktów przelicza się na oceny następująco: 0-50% pkt. – ocena 2,0; 51% pkt. – ocena 3,0; 61% pkt. – 

ocena 3,5; 71% pkt. – ocena 4,0; 81% pkt. – ocena 4,5; 91% pkt. – ocena 5,0. Poprawa dla studentów, 

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

losuje trzy zagadnienia. Omówienie każdego z tych zagadnień oceniane jest przy zastosowaniu skali ocen: 

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

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 15 godzin 

Studiowanie literatury  5 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
5 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 1 



Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 9 godzin 

Studiowanie literatury  8 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
8 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 1 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych 

Nazwa w języku angielskim:  Diagnosis of special educational needs 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika specjalna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Małgorzata Wiśniewska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Małgorzata Wiśniewska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 

wiedzą dotyczącą pojęć i procesu diagnozowania 

specjalnych potrzeb edukacyjnych; założeń 

różnicowej i funkcjonalnej diagnozy; kryteriów 

diagnostycznych (ICD, DSM, ICF); wybranych 

narzędzi diagnozy potrzeb edukacyjnych. Celem 

przedmiotu jest też wyposażenie studentów w 

umiejętność dokonania funkcjonalnej charakterystyki 

dziecka i ucznia ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi; określenia potrzeb edukacyjnych i 

uwarunkowań kształcenia dzieci i uczniów: z 

niepełnosprawnością intelektualną, dysfunkcją 

wzroku, dysfunkcją słuchu, chorobą przewlekłą, w 

tym psychiczną, niedostosowanych społecznie, 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z 

zaburzeniami zachowania i emocji, całościowym 

zaburzeniem rozwoju, zaburzeniami ruchu, 

niepowodzeniami szkolnymi wynikającymi ze 

specyficznych trudności w uczeniu się, zaburzeniami 

komunikacji i sprawności językowych, trudnościami 

adaptacyjnymi związanymi z doświadczeniem 

migracyjnym, trudnościami adaptacyjnymi 

związanymi z różnicami kulturowymi i wyznaniowymi 

oraz uczniów uzdolnionych. Cel przedmiotu stanowi 

również wyposażenie studentów w umiejętność 

przeprowadzenia diagnozy edukacyjnych potrzeb 

dziecka i ucznia oraz diagnozy relacji społecznych w 



grupie rówieśniczej. Ponadto zakłada się, że student 

będzie potrafić określić obszary i wskazania 

terapeutyczne dla dziecka i ucznia ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna i rozumie pojęcie i proces diagnozowania specjalnych potrzeb 

edukacyjnych; założenia różnicowej i funkcjonalnej diagnozy; kryteria 

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

edukacyjnych 

K_W01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 

kierunkowego 

U_01 

potrafi dokonać funkcjonalnej charakterystyki dziecka i ucznia ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; określić potrzeby edukacyjne i 

uwarunkowania kształcenia dzieci i uczniów: z niepełnosprawnością 

intelektualną, dysfunkcją wzroku, dysfunkcją słuchu, chorobą przewlekłą, 

w tym psychiczną, niedostosowanych społecznie, zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym, z zaburzeniami zachowania i emocji, 

całościowym zaburzeniem rozwoju, zaburzeniami ruchu, 

niepowodzeniami szkolnymi wynikającymi ze specyficznych trudności w 

uczeniu się, zaburzeniami komunikacji i sprawności językowych, 

trudnościami adaptacyjnymi 

K_U01 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia  

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza ogólna z zakresu pedagogiki specjalnej. 

Treści modułu kształcenia: 

Zapoznanie studentów z sylabusem, zaprezentowanie oczekiwanych efektów kształcenia oraz sposobów 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

słuchu, chorobą przewlekłą, w tym psychiczną, niedostosowanych społecznie, zagrożonych 

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

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

zaburzeniami komunikacji i sprawności językowych, trudnościami adaptacyjnymi związanymi z 

doświadczeniem migracyjnym, trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi i 

wyznaniowymi, uczniów uzdolnionych. Podsumowanie zajęć. Wnioski, uwagi i spostrzeżenia. 

Literatura podstawowa: 



1. Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży. Standardy, wytyczne 

oraz wskazówki do przygotowywania i adaptacji narzędzi diagnostycznych dla dzieci i młodzieży z 

wybranymi specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, pod.red. K. Krakowiak, ORE, 

Warszawa 2017. 

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

Akad. Żak, Warszawa 2006. 

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

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

elektroniczna www.men.gov.pl 

Literatura dodatkowa: 

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

placówki, wersja elektroniczna www.men.gov.pl 

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

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

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

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

rozwoju, z późn. zm. 

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

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i 

młodzieży, z późn. zm. 

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

sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

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

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

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

Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW, s. 189-207. 

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

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

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

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

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

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

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

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

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

aktywne. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

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

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

kompetencji społecznych będą sprawdzane poprzez ocenę przygotowania studium przypadku w zakresie 

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

także wskazanie odpowiedniego narzędzia diagnostycznego oraz wskazanie na adekwatne działania 

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

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

specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka/ucznia – 25 pkt. 



Forma i warunki zaliczenia: 

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

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

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

ocena 2,0; 51% pkt. – ocena 3,0; 61% pkt. – ocena 3,5; 71% pkt. – ocena 4,0; 81% pkt. – ocena 4,5; 91% 

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 30 godzin 

Samodzielne studiowanie literatury 10 godzin 

Samodzielne przygotowanie się 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 studiowanie literatury 12 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 


