
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Przedmiot fakultatywny w języku obcym 

Nazwa w języku angielskim:  Optional subject in a foreign 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):  Przedmiot fakultatywny 

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Małgorzata Wiśniewska, dr Grzegorz Kramarz 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Małgorzata Wiśniewska, dr Grzegorz Kramarz 

Założenia i cele przedmiotu: 

Student potrafi posługiwać się językiem obcym 

specjalistycznym z zakresu pedagogiki oraz poznaje 

trendy zmian w międzynarodowej pedagogice krajów 

Europejskich. 

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 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 sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik 

komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z 

odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych 

rozwiązań technologicznych 

K_U03 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa 

kulturowego regionu, kraju, Europy i świata 
K_K02 

Forma i typy zajęć: Wykład 



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstaw języka angielskiego/rosyjskiego/niemieckiego w mowie i piśmie w zależności od 

wyboru studentów.  

Treści modułu kształcenia: 

Według propozycji nauczyciela prowadzącego zajęcia.  

Literatura podstawowa: 

1. Według propozycji nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

Literatura dodatkowa: 

1. Według propozycji nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metoda słowna, problemowa, pokaz – wykład z prezentacją multimedialną 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Praca pisemna w formie referatu lub eseju. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Ocenie podlegać będzie poprawność pracy pod względem merytorycznym, jak i 

graficznym. 

Bilans punktów ECTS: 3 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 8 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć, 

studiowanie literatury 
25 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
12 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 18 godzin 

Konsultacje 5 godzin 



Samodzielne przygotowanie się do zajęć, 

studiowanie literatury 
37 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
15 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Praktyka pedagogiczna 

Nazwa w języku angielskim:  Pedagogical practice 

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:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  6 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Agnieszka Roguska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Agnieszka Roguska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Obejmuje obserwację i uczestnictwo w różnych 

formach działalności pedagogicznej placówek, 

realizowanych przez wychowawców klas i grup 

wychowawczych, psychologów, pedagogów 

szkolnych i kadrę placówek oraz samodzielną 

realizację zadań pedagogicznych zgodnych z 

założeniami placówki. Podstawowym założeniem 

realizacji praktyki pedagogicznej jest nabywanie 

przez studenta kompetencji opiekuńczo-

wychowawczych, metodycznych i terapeutycznych. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W01 
ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i 

instytucjach życia społecznego 
K_W01 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 

potrafi stosować złożone metody i narzędzia pozwalające na 

rozwiązywanie problemów typowych dla pedagogiki specjalnej, w tym 

zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT) 

K_U03  

S_U02 

potrafi inicjować, organizować i prowadzić działania edukacyjne w 

obszarze pedagogiki specjalnej oraz w pogłębionym stopniu 

prognozować i modelować złożone procesy pedagogiczne 

K_U10  

Symbol Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE Symbol efektu 



efektu kierunkowego 

S_K01 

jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z 

uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym 

rozwijania dorobku zawodu, podtrzymywania jego etosu, przestrzegania i 

rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania 

tych zasad 

K_K01  

S_K02 

jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści, uznawania jej 

znaczenia w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych 

występujących w obszarze pedagogiki specjalnej 

K_K03  

Forma i typy zajęć: Praktyka ciągła 5 tygodniowa. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza i umiejętności z zakresu pedagogiki specjalnej, psychologii i subdyscyplin pedagogicznych. 

Treści modułu kształcenia: 

Zapoznanie się ze specyfiką pracy placówki, w której praktyka jest odbywana, w szczególności z 

działaniami pedagogicznymi, organizacją pracy, zakresem zadań pracowników, a także ze środowiskiem, 

w jakim działa dana placówka. Poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i 

podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy. Zapoznanie się z dokumentacją obowiązującą 

w danej placówce. Poznanie warsztatu pracy nauczyciela/pedagoga. Zapoznanie się z zasadami 

zapewniania bezpieczeństwa wychowankom. Prowadzenie obserwacji funkcjonowania wychowanków 

podczas różnych aktywności, dokonywanie analizy i interpretacji zaobserwowanych sytuacji i zdarzeń 

pedagogicznych. Obserwacja oraz asystentura podczas zajęć edukacyjnych, poznanie różnych form i 

metod pracy. Uczestnictwo w procesie diagnozy, stawianie hipotez, analizowanie konkretnych przypadków. 

Aktywny udział w działalności placówki poprzez samodzielne prowadzenie zajęć lub wykonywanie zadań 

wynikających z charakteru placówki. Doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, efektywnego 

zarządzania czasem, sumienności oraz odpowiedzialności za powierzone zadania. Kształtowanie 

umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji, współpracy z innymi specjalistami, pracy w 

zespole. Realizacja innych zadań wyżej nie wymienionych a wynikających ze specyfiki pracy 

placówki/instytucji. 

W ramach praktyki student ma do zrealizowania następujące zadania wraz z liczbą godzin na nie 

przeznaczonych, udokumentowanych w Arkuszu praktyki zawodowej i potwierdzonych podpisem opiekuna 

praktyki z ramienia placówki przyjmującej: Zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania placówki, 

szczególnie z jej strukturą organizacyjną, zadaniami wynikającymi z działalności statutowej – 10 godzin. 

Poznanie podstawowych działań diagnostycznych i terapeutycznych, analiza i interpretacja 

zaobserwowanych zdarzeń, doświadczeń – 25 godzin. Doskonalenie ogólnej analizy koncepcji pracy 

zespołu diagnostyczno-terapeutycznego wspierającego rozwój dziecka/ucznia/uczestnika zajęć – 10 

godzin. Zapoznanie z rodzajami dokumentów wydawanych przez placówkę – 10 godzin. Prowadzenie 

dokumentacji dotyczącej obserwowanych i prowadzonych zajęć, prawidłowe dokumentowanie pracy – 25 

godzin. Poznanie metod i narzędzi dokonywanej diagnozy pedagogicznej dzieci/młodzieży z 

uwzględnieniem symptomów zaburzeń, ich rodzaju, stopnia i zakresu; ustalenie źródeł i złożoności 

problemu, zalecenia do pracy – 15 godzin. Sporządzenie anonimowego opisu diagnozy i funkcjonowania 

dziecka/ucznia – 5 godzin. Obserwacja diagnozy dziecka/ucznia/uczestnika zajęć, sporządzanie notatek 

oraz omawianie tych zajęć – 5 godzin. Obserwacja zajęć terapeutycznych (poznanie organizacji pracy 

terapeutycznej oraz przebiegu procesu terapii, sporządzanie notatek oraz omawianie tych zajęć – 20 

godzin. Samodzielne prowadzenie zajęć terapeutycznych zgodnie z rodzajem zajęć dla danej specjalności, 

tworzenie konspektów własnych zajęć – 5 godzin. Samodzielne przygotowanie pomocy 

terapeutycznych/edukacyjnych - 5 godzin. Wykonanie zadań zleconych przez opiekuna praktyki z ramienia 



placówki, w której student odbywa praktykę – 15 godzin. 

Literatura podstawowa: 

1. Fontana D., Psychologia dla nauczycieli, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1998 

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

Wyd. Impuls Kraków 2011 

Literatura dodatkowa: 

1. Artykuły z czasopism 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Formy: indywidualna 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Realizacja zadań praktyki pedagogicznej zawartej w Programie praktyki. Poprawnie wypełniona 

dokumentacja praktyki. Weryfikacja efektów kształcenia dokonana zostanie na podstawie stopnia realizacji 

zadań praktyki pedagogicznej zawartych w Ocenie praktyki pedagogicznej 150 godzinnej dla studentów 

studiów II stopnia na kierunku pedagogika specjalna. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Ocena wystawiona na podstawie dokumentacji praktyki. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Praktyka 150 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 6 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Praktyka 150 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 6 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Seminarium dyplomowe 

Nazwa w języku angielskim:  Diploma seminar 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika 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 i drugi 

Semestr:  Drugi, trzeci i czwarty 

Liczba punktów ECTS:  20 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  

Dr hab. Janina Florczykiewicz, prof. uczelni, 

dr hab. Hanna Żuraw, prof. uczelni,  

dr hab. Sławomir Sobczak, prof. uczelni 

dr hab. Tamara Zacharuk, prof. uczelni 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 

Dr hab. Janina Florczykiewicz, prof. uczelni 

dr hab. Hanna Żuraw, prof. uczelni,  

dr hab. Sławomir Sobczak, prof. uczelni 

dr hab. Tamara Zacharuk, prof. uczelni 

Założenia i cele przedmiotu: 

Poznanie przez studentów podstawowych zasad 

pracy naukowej w tym zasad przygotowania i 

redagowania pracy dyplomowej. Omawianie literatury 

dotyczącej problematyki określonej w tematach prac. 

Wybór problemów badawczych – tematów prac. 

Nabywanie kompetencji i orientacji w zakresie metod, 

technik i narzędzi badawczych, umiejętności 

formułowania problemów i hipotez. Wdrażanie do 

samodzielnej, twórczej pracy w oparciu o warsztat 

metodologiczny. Konstruowanie aparatu przypisów i 

bibliografii. Monitorowanie realizacji badań i pisania 

prac. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 

potrafi wykonywać zadania stawiane przed pedagogiem specjalnym przy 

wykorzystaniu właściwego źródła wiedzy i informacji dotyczących 

określonego problemu będącego przedmiotem działań 

K_U05 

S_U02 
potrafi komunikować się z użyciem terminologii typowej dla pedagogiki 

specjalnej 
K_U09 



S_U03 
potrafi przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować 

o nich 
K_U11 

S_U04 

potrafi inicjować, organizować i prowadzić działania wychowawcze, 

terapeutyczne, profilaktyczne i pomocowe w obszarze pedagogiki 

specjalnej 

K_U18 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

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

postawa wobec wybieranych narzędzi badawczych; stosowania wybranych orientacji badawczych w 

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

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

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

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

terenowych badań empirycznych. 

Treści modułu kształcenia: 

Semestr 2. Cel, zakres i przedmiot seminarium dyplomowego. Omówienie podstawowych pojęć 

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

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

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

Korekta i ostateczne zaakceptowanie planów prac. 

Semestr 3. Prezentacja zasad piśmiennictwa naukowego oraz wymagań stawianych tekstowi pracy 

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

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

Prezentacja rozdziałów pracy o charakterze teoretycznym wraz z ich przyjęciem. 

Semestr 4. Prezentacja i ocena zebranych materiałów statystycznych, archiwistycznych, źródłowych, 

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

przeprowadzonych analiz empirycznych. Sformułowanie i prezentacja zasadniczej empirycznej części 

pracy. Ostateczne formułowanie części empirycznej oraz całościowa konstrukcja pracy. 

Literatura podstawowa: 

1. Apanowicz J., Metodologia nauk, Toruń 2003 

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

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

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

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

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

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

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

9. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2010 

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

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

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

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

Literatura dodatkowa: 



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

metodologiczne 

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

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

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

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

Bydgoszcz-Gdańsk 2004 

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

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

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

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

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

2007/8 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

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

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

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

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

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

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

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

seminaryjnej związane z problematyką seminarium dyplomowego. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

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

pracy i planu badań. Zatwierdzenie i przyjęcie całości pracy 

Forma i warunki zaliczenia: 

Student uzyskuje zaliczenie przedmiotu, jeśli na koniec danego semestru zrealizuje: semestr 2 – 

sformułuje tytuł pracy i przygotuje plan pracy, a także zbierze niezbędną literaturę przedmiotu, semestr 3 – 

przygotuje i zaprezentuje część teoretyczną pracy i koncepcję badań, semestr 4 – przeprowadzi badania 

empiryczne, napisze i złoży gotową pracę dyplomową. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 105 godzin 

Konsultacje 145 godzin 

Samodzielna praca studenta nad studiowaniem 

literatury przedmiotu 
100 godzin 

Samodzielna praca studenta nad przygotowaniem 

pracy dyplomowej 
150 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 500 godzin 



Punkty ECTS za przedmiot 20 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 63 godziny 

Konsultacje 87 godzin 

Samodzielna praca studenta nad studiowaniem 

literatury przedmiotu 
200 godzin 

Samodzielna praca studenta nad przygotowaniem 

pracy dyplomowej 
150 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 500 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 20 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Warsztaty kreatywności 

Nazwa w języku angielskim:  Creativity workshop 

Język wykładowy:  Polski 

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

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Agnieszka Roguska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Agnieszka Roguska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Przedmiot w formie warsztatu ma na celu stworzenie 

przestrzeni sprzyjającej i uczącej kreatywnego 

myślenia. W  ramach przedmiotu kształtowane  będą  

kompetencje  twórcze  oraz  umiejętności w zakresie 

rozwiązywania  problemów, pracy zespołowej  i 

komunikacji. Studenci uczą się znajdywania nowych 

(innowacyjnych) perspektyw i rozwiązań oraz 

współtworzenia scenariuszy możliwości. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U06 

samodzielnie planować i realizować doskonalenie warsztatu pracy 

socjoterapeuty z uwzględnieniem nietypowych rozwiązań i działań 

kreatywnych 

K_U08 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawy pedagogiki ogólnej, psychologii ogólnej. 

Treści modułu kształcenia: 

Twórczość – definicje i paradygmaty. Techniki rozwijania twórczości. Techniki twórczego rozwiązywania  

problemów. Myślenie projektowe – proces, metody i narzędzia. Wprowadzanie innowacji w zespole, 

interdyscyplinarność, zarządzanie konfliktem. Dynamika relacji w zespole, praca zespołowa. Od pomysłu 

do sukcesu – kreatywna przedsiębiorczość. 



Literatura podstawowa: 

1. E. Nęcka, Trening twórczości, Wyd. Smak Słowa, 2019 

2. K. Schmidt, Pedagogika  Twórczości, GWP, 2014  

3. K. Schmidt, ABC Kreatywności. Kontynuacje, Difin, 2019 

Literatura dodatkowa: 

1. E. Józefowski, Warsztaty  twórcze  przy kreacji plastycznej jako doświadczenie  partycypacji w sztuce, 

Difin, 2017 

2. E. Nęcka, Proces twórczy i jego ograniczenia 

3. E. Nęcka, Psychologia twórczości, GWP, Gdańsk 2001 

4. A. Gündoğan, Scamper: Improving Creative Imagination of Young Children, „Creativity studies” 2019 

Vol. 12 Issue 2, p. 315–326;  https://journals.vgtu.lt/index.php/CS/article/view/11201/9599 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Trening twórczości, warsztat twórczy, metody problemowe 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektów na podstawie oceny wykonania ćwiczeń i prac realizowanych w trakcie zajęć. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Opracowanie scenariusza zajęć kreatywnej aktywności lub grupowe przedsięwzięcie dotyczące 

przygotowania zajęć  kreatywnych dla wybranej grupy docelowej. Dokumentacja, np. w postaci spotu 

filmowego lub fotografii. 

Bilans punktów ECTS: 5 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 15 godzin 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do ćwiczeń   
40 godzin 

Przygotowanie prac zaliczeniowych  40 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 18 godzin 

Konsultacje 22 godziny 



Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do ćwiczeń 
45 godzin 

Przygotowanie prac  zaliczeniowych  40 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Metodyka zajęć socjoterapeutycznych oraz rozwijających 
kompetencje emocjonalno-społeczne 

Nazwa w języku angielskim:  
Methodology of sociotherapeutic classes and solving emotional and 

social competences 

Język wykładowy:  Polski 

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

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  6 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Agnieszka Roguska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Agnieszka Roguska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Wyposażenie w umiejętności konstruowania i 

prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych. Student 

uzyskuje wskazówki dotyczące tworzenia programów 

i prowadzenia spotkań grupowych, służących 

realizacji celów terapeutycznych, edukacyjnych i 

rozwojowych. Kształcenie umiejętności budowy 

grupy socjoterapeutycznej. Analiza struktury i zasad 

prowadzenia zajęć, nastawionych na realizację 

określonych celów. Poznanie procesów skutecznej 

pomocy socjoterapeutycznej. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U01 

wykorzystywać posiadana wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i 

nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania stanowiące 

przedmiot zainteresowań socjoterapii 

K_U01 

S_U08 

analizować, prognozować i modelować złożone procesy społeczne z 

wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi właściwych dla 

pedagogiki resocjalizacyjnej 

K_U10 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



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

Treści modułu kształcenia: 

Arkusz diagnostyczny uczestnika zajęć socjoterapeutycznych według założeń Jacka Strzemiecznego (w 

opracowaniu Małgorzaty Ganczarskiej). Analiza wybranych programów socjoterapeutycznych. Założenia 

pracy socjoterapeutycznej. Charakterystyka grupy terapeutycznej. Cele i treści programu. Struktura zajęć 

socjoterapeutycznych. Scenariusz zajęć socjoterapeutycznych. Metody pracy z grupą. Próba oceny 

efektów pracy. Wokół problemu – projektowanie własnych programów socjoterapeutycznych. Działalność 

świetlic socjoterapeutycznych. Instytucje pomocy wychowawczej dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami 

zachowania. 

Literatura podstawowa: 

1. Floryszczak M., Metody pracy z grupą stosowane w socjoterapii, „Opieka, Wychowanie, Terapia” nr 

3/4, 2004, s. 28-30. 

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

3. Grudziewska E. (red.), Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą: programy zajęć. Cz. 4, Difin, 

Warszawa 2019 

4. Sawicka K., Socjoterapia : praca zbiorowa, Wydawnictwo Kompendium, Warszawa 2010. 

Literatura dodatkowa: 

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

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2005  

2. Grudziewska E. (red.), Diagnoza w socjoterapii. Difin, Warszawa 2017  

3. Sheila L. Cavanagh, Sociotherapy in the Time of COVID-19: A Critical Position Paper on the 

Importance of Sociology, „Journal of Applied Social Science” 2021, Vol. 15 (2) 211–225, 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1936724421998275. 

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 podczas warsztatów 

socjoterapeutycznych. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Student opracowuje scenariusz zajęć socjoterapeutycznych i 

przeprowadza na jego podstawie zajęcia warsztatowe. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 45 godzin 

Konsultacje  30 godzin 



Studiowanie literatury 30 godzin 

Przygotowanie zadań  45 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 6 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 27 godzin 

Konsultacje  18 godzin 

Studiowanie literatury 50 godzin 

Przygotowanie zadań  55 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 6 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Metodyka zajęć warsztatowych 

Nazwa w języku angielskim:  Methodology of workshop lessons 

Język wykładowy:  Polski 

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

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Bartłomiej Gaik 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Bartłomiej Gaik 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do 

prowadzenia zajęć warsztatowych, tak by potrafił on 

formułować i analizować problemy, dobierać do nich 

odpowiednie metody, narzędzia i adekwatne 

rozwiązania. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U10 

potrafi formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i 

narzędzia ich rozwiązania, syntetyzować różne idee i punkty widzenia z 

wykorzystaniem wiedzy z zakresu socjoterapii i profilaktyki społecznej 

K_U12 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza i umiejętności z zakresu pedagogiki opiekuńczej i treningu umiejętności psychospołecznych i 

wychowawczych. 

Treści modułu kształcenia: 

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

weryfikacji. Wskazanie na kryteria zaliczenia przedmiotu. Organizacja warsztatów. Struktura i organizacja 

zajęć warsztatowych. Charakterystyka zajęć warsztatowych. Wolność i odpowiedzialność w pracy 

warsztatowej. Procesy grupowe. Nowa rola nauczyciela w pracy warsztatowej. Efekty, zyski z pracy 

warsztatowej dla prowadzącego i uczestnika. Zawiązanie grupy. Normy i zasady funkcjonowania w grupie. 

Świadomość wyrażania własnych emocji. Pogłębianie relacji emocjonalnych pomiędzy uczestnikami. 

Rozwój komunikacji interpersonalnej. Nawiązywanie więzi w grupie. Projektowanie ćwiczeń nakierowanych 



na rozwój umiejętności i postaw (umiejętności interpersonalne i społeczne, świadomość emocji, 

gospodarowanie przestrzenią wolności, branie odpowiedzialności, wieloaspektowe postrzeganie 

rzeczywistości). Przeprowadzanie autorskich warsztatów rozwijających umiejętności i postawy w zespole 

klasowym. Prezentacja zrealizowanych warsztatów. Ewaluacja scenariuszy warsztatów. Podsumowanie 

zajęć. 

Literatura podstawowa: 

1. Gajewska G., Szczęsna A., Doliński A., Teoretyczno-metodyczne aspekty wychowania młodzieży a 

warsztat pedagoga : scenariusze zajęć wychowawczych, Wydawnictwo "Gaja", Zielona Góra 2002, 

2. Migdałek J., Zając M., (red.), Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela, Oficyna Wydawnicza 

"Impuls”, Kraków 2008. 

3. Nawrot-Borowska M., Zając D., (red.)., Dziecko i dzieciństwo: wybrane konteksty badań, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2017 

Literatura dodatkowa: 

1. Lasota A., Franczyk J.L., Socjoterapia dzieci i młodzieży : diagnoza i metody pracy; Wydawnictwo 

Akademickie Zak, Warszawa 2015 

2. Deptuły M.,  Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2005 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod aktywnych. 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 warsztatowych 

w grupie docelowej. 

Forma i warunki zaliczenia: 

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

punktów z wyznaczonych zadań i aktywności na zajęciach. Podstawą uzyskania zaliczenia przedmiotu jest 

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

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

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

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

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

Ocenę końcową stanowi średnia trzech ocen. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Zajęcia w grupie docelowej  3 godziny 

Konsultacje 20 godzin 



Spotkanie tematyczne 10 godzin 

Studiowanie literatury przedmiotu  15 godzin 

Samodzielne przygotowanie scenariusza zajęć 

przez studenta  
20 godzin 

Samodzielne przygotowanie przez studenta 

pomocy dydaktycznych  
5 godzin 

Przygotowanie się studenta do ćwiczeń 

laboratoryjnych  
12 godzin 

Przygotowanie się studenta do wykonywanych 

zadań  
10 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 18 godzin 

Zajęcia w grupie docelowej  3 godziny 

Konsultacje 7 godzin 

Spotkanie tematyczne 10 godzin 

Studiowanie literatury przedmiotu  25 godzin 

Samodzielne przygotowanie scenariusza zajęć 

przez studenta  
25 godzin 

Samodzielne przygotowanie przez studenta 

pomocy dydaktycznych  
7 godzin 

Przygotowanie się studenta do ćwiczeń 

laboratoryjnych  
15 godzin 

Przygotowanie się studenta do wykonywanych 

zadań  
15 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży 

Nazwa w języku angielskim:  Organization of free time with child and young people 

Język wykładowy:  Polski 

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

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Bartłomiej Gaik 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Bartłomiej Gaik 

Założenia i cele przedmiotu: 

Ukazanie potrzeb i możliwości pracy wychowawczej 

w sferze czasu wolnego wobec dzieci i młodzieży, 

również tymi z różnymi dysfunkcjami. Zapoznanie 

studentów z zasadami dotyczącymi przeciwdziałania 

patologiom społecznym oraz wypracowanie 

umiejętności wartościowego gospodarowania 

budżetem czasu wolnego. Przygotowanie studenta 

do umiejętnego i wartościowego planowania, 

organizowania i kreowania czasu wolnego własnego i 

innych. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U09 

potrafi prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi przy 

rozwiązywaniu wybranych problemów z zakresu pedagogiki 

resocjalizacyjnej w odniesieniu do obowiązujących norm społecznych 

K_U11 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawy wiedzy z zakresu organizacji działań wychowawczych i zasad współdziałania w grupie. 

Treści modułu kształcenia: 

Zajęcia organizacyjno-normujące. Zapoznanie studentów z sylabusem przedmiotu, treściami, celami i 

zasadami organizacji zajęć, literaturą oraz formami zaliczenia. Definicje, istota, cele i funkcje czasu 

wolnego. Umiejscowienie pedagogiki czasu wolnego wśród nauk pedagogicznych. Kulturowe i 



środowiskowe uwarunkowania kształtowania wzorców zachowań wolnoczasowych dzieci i młodzieży. 

Wychowanie do czasu wolnego  jako forma kształtowania osobowości. Koncepcja samowychowania. 

Kształtowanie nawyków autentycznego wypoczywania i kreowania własnego stylu życia. Wychowanie do 

czasu wolnego a rozwój psychosomatyczny młodych ludzi. Instytucje, placówki kulturalne, fundacje i 

stowarzyszenia, wolontariat w gospodarowaniu budżetem czasu wolnego. Przejawy niewłaściwego 

spędzania czasu wolnego i konsekwencje z tego wypływające (przemoc, agresja, subkultury, sekty, 

hejterzy, zagrożenia związane z cyberprzestrzenią nadmierne korzystanie z nowoczesnych technologii: 

telefony, smartfony, laptopy. Hobby a czas wolny. Kolekcjonerstwo a zbieractwo. Czas wolny w rewalidacji. 

Zajęcia stymulujące funkcje poznawcze w tym: spostrzegawczość, myślenie, uwagę oraz pamięć w 

odniesieniu do dzieci podlegających nauczaniu specjalnemu. Rozwijanie wyobraźni i możliwości 

motorycznych dzieci z dysfunkcjami rozwojowo-poznawczymi i intelektualnymi w stopniu lekkim. 

Wycieczka studyjna do wybranych placówek Przyglądamy się/i włączamy w sposoby realizacji casu 

wolnego dzieci i młodzieży. Przygotowanie i prezentacja własnych aktywności studentów skierowanych do 

dzieci lub młodzieży w odniesieniu do ich zagospodarowywania czasu wolnego. Zajęcia kończące i 

podsumowująco pracę semestralną studentów. 

Literatura podstawowa: 

1. Czas wolny małych dzieci w świecie realnym i wirtualnym, redakcja naukowa Aneta Jegier, Warszawa: 

Difin 2016 

2. Jan Pięta, Pedagogika czasu wolnego, Wydawca: Nowy Dwór Maz.: Wydawnictwo FREL, 2014 

3. E. Minczakiewicz, Zabawa w rozwoju poznawczym i emocjonalno-społecznym dzieci o zróżnicowanych 

możliwościach, wyd. Impuls, Kraków 2006. 

Literatura dodatkowa: 

1. W. Sroczyński, L. Ploch, Czas wolny i niepełnosprawność, Wydawca Difin, Warszawa 2017 

2. Moda i styl życia, red. naukowa J. Kita, M. Korybut-Marciniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 

Łódź 2017 

3. M. Zdaniewicz, Zarządzanie czasem wolnym w warunkach współczesnej cywilizacji, Oficyna 

Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2016 

4. A. Armata, Mój czas wolny: jak osoba z niepełnosprawnością intelektualną może spędzać czas wolny, 

Wydawca: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Warszawa 2014. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Zajęcia problemowe, praktyczne, ćwiczenia warsztaty. Metody poszukujące i problemowe. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną. Ocena pomysłu na zajęcia warsztatowe dotyczące 

zagospodarowania czasu wolnego z jego realizacją wśród grupy docelowej, ewentualnie grupy studentów. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przygotowanie scenariusza zajęć warsztatowych odnośnie gospodarowania czasem wolnym dla wybranej 

grupy dzieci lub młodzieży. Ocenie będzie podlegać: pomysłowość w odniesieniu do tematu i jego 

realizacji, kreatywność, dostosowanie aktywności do możliwości grupy wiekowej i intelektualnej, logiczna i 

praktyczna kolejność przeprowadzenia zajęć/zabawy, adekwatność pomocy dydaktycznych do  

podejmowanej aktywności, stopień trudności przygotowanych warsztatów. Praktyczne/warsztatowe 

przeprowadzenie zajęć odnoszących się do organizacji czasu wolnego dzieci lub młodzieży. Ocenie będzie 

podlegać: oryginalność pomysłu, elastyczność w prowadzeniu warsztatu, klarowność tłumaczenia zasad i 

przekazywania poleceń; swoboda dostosowanie zajęć do grupy wiekowej i grupy np. z dysfunkcjami, 

również osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, atrakcyjność aktywności dla grypy, 



umiejętność końcowego wnioskowania/podsumowania i uzyskiwania komunikatów zwrotnych. Średnia 

ocen z tych dwóch elementów będzie stanowiła ocenę końcową z zajęć lub grupowe przygotowanie i 

przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla dzieci lub młodzieży z wybranej placówki szkolno-

wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej. 

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:  Metody terapii małego dziecka z niepełnosprawnością 

Nazwa w języku angielskim:  Methods of therapy for a small child with 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):  Przedmiot fakultatywny 

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Ewa Jówko 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Ewa Jówko 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności 

terapeutycznych, szczególnie w odpowiednim 

zastosowaniu metod terapii małego dziecka w 

oparciu o systemy normatywne do rozwiązania 

wybranych problemów związanych z wczesnym 

wspomaganiem rozwoju dziecka. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U12 

prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi przy 

rozwiązywaniu wybranych problemów dotyczących organizowania 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

K_U11 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

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

Treści modułu kształcenia: 

Wprowadzenie do zajęć. Przedstawienie treści, efektów kształcenia i sposobów ich weryfikacji oraz 

literatury przedmiotu. Rola rodziny w pracy terapeutycznej. Znaczenie systematyczności w pracy 

terapeutycznej. Znaczenie Integracji sensorycznej w terapii małego dziecka. Zabawa i jej terapeutyczna 

rola. Ruch rozwijający Weroniki Sherborne. Wykorzystanie technik plastycznych w terapii małego dziecka. 

Pedagogika Marii Montessori. Stymulacja motoryczna mikroruchami według Kena Sasamatu. 

Terapeutyczna funkcja muzyki. Trening uwagi słuchowej Tomatisa. Metoda Peto w rehabilitacji edukacji 



dziecka w wieku 1-3 lata. Skarbiec nauczyciela-terapeuty. Projektowanie ćwiczeń wykorzystujących 

wybrane metody terapii. Przeprowadzenie zajęć wykorzystujących wybrane metody terapeutyczne. 

Podsumowanie zajęć. 

Literatura podstawowa: 

1. Bogdanowicz M. (2000). Integracja percepcyjno-motoryczna. Terapia – diagnoza terapia. Warszawa: 

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, s.125-144 

2. Cramer D. (1990). Uprawianie muzyki z dziećmi i młodzieżą. W:  Sękowska Z. (red.), Teoria i praktyka 

pedagogiki specjalnej. Lublin: Wydawnictwo UMCS 

3. Herzyk E. (2004). Metoda Orffa w nauczaniu dzieci z upośledzeniem umysłowym  w stopniu 

umiarkowanym i znacznym. W: Rewalidacja (1)15/2004, s. 102-108 

4. Knill Ch. (1997).  Dotyk i komunikacja. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-

Pedagogiczne Ministerstwa Edukacji Narodowej 

Literatura dodatkowa: 

1. Wosik-Kawala D., Zubrzycka-Maciąg T. (red.), Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne 

nauczyciela, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2013 r., 

2. Zacharuk T., Marciniak-Paprocka K., Ewaluacja edukacji włączającej w Polsce [W:] Inkluzja społeczna 

jako remedium pedagogiczne w dobie kryzysu : praca zbiorowa / pod red. nauk. Lesława Pytki, Tamary 

Zacharuk, Ewy Jówko. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2014. - 

S. 427-440. 

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: 

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

ćwiczeniowych a także na podstawie przygotowanego i zrealizowanego scenariusza zajęć 

wykorzystującego konkretną metodę terapii wraz z samodzielnie przygotowanymi pomocami 

dydaktycznym 

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% - 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 

Ćwiczenia 45 godzin 



Zajęcia w grupie docelowej  2 godziny 

Konsultacje 8 godzin 

Spotkanie tematyczne 10 godzin 

Studiowanie literatury przedmiotu  20 godzin 

Samodzielne przygotowanie scenariusza zajęć 

przez studenta  
15 godzin 

Samodzielne przygotowanie przez studenta 

pomocy dydaktycznych  
10 godzin 

Przygotowanie się studenta do ćwiczeń 

laboratoryjnych 
15 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 27 godzin 

Zajęcia w grupie docelowej  2 godziny 

Konsultacje 3 godziny 

Spotkanie tematyczne 6 godzin 

Studiowanie literatury przedmiotu  25 godzin 

Samodzielne przygotowanie scenariusza zajęć 

przez studenta  
20 godzin 

Samodzielne przygotowanie przez studenta 

pomocy dydaktycznych  
22 godziny 

Przygotowanie się studenta do ćwiczeń 

laboratoryjnych  
20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Wczesna interwencja logopedyczna 

Nazwa w języku angielskim:  Early speech therapy intervention 

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):  Przedmiot fakultatywny 

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr hab. Alina Maciejewska, prof. uczelni 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr hab. Alina Maciejewska, prof. uczelni 

Założenia i cele przedmiotu: 

Poznanie uwarunkowań rozwoju mowy i nabycie 

umiejętności oceny zaburzeń i zakłóceń rozwojowych 

w okresach rozwojowych, stosowanie procedur 

logopedycznych w stymulowaniu rozwoju mowy i 

języka dziecka. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_W03 
zna fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji z uwzględnieniem 

wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami 
K_W08 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawy logopedii. 

Treści modułu kształcenia: 

Prenatalne uwarunkowania rozwoju mowy. Czynniki wpływające na uszkodzenie narządu żucia w okresie 

płodowym i pozapłodowym. Odruchy ustno-twarzowe u dzieci. Sprawności motoryczne i manualne dzieci w 

wieku 0-6 lat. Spostrzeganie wzrokowe dzieci w wieku 0-6 lat. Percepcja słuchowa dzieci w wieku 0-6 lat. 

Kształtowanie się lateralizacji u dzieci. Rozwój społeczny i emocjonalny dzieci w wieku 0-6 lat. 

Przygotowanie niemowlęcia do mówienia (masaż logopedyczny). Nauka prawidłowego połykania. 

Stymulacja rozwoju poszczególnych sfer rozwojowych dziecka. Wczesna nauka czytania – stymulacją 

rozwoju dziecka. Metoda Jagody Cieszyńskiej. Wczesne uwarunkowania rozwoju języka dziecka. 



Literatura podstawowa: 

1. Cieszyńska J., Korendo M., Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od 

noworodka do 6 roku życia, Kraków 2008. 

2. Fedorowska W., Wardowska B., Wywiad biologiczno-środowiskowy do wykrywania wczesnych 

uwarunkowań rozwoju mowy, Gdańsk 1992. 

3. Milewski S., Kaczorowska-Bray K. (red.), Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki, Gdańsk 

2012. 

4. Porayski-Pomsta J., Przybysz-Piwko M. (red.), Interwencja logopedyczna. Zagadnienia ogólne i 

praktyka., Warszawa 2012. 

5. Rocławski B., Opieka logopedyczna od poczęcia, Gdańsk 1998. 

6. Stecko E., Masaż logopedyczny, Warszawa 2012. 

7. Stecko E., Logopedia małego dziecka, 2013. 

8. Stecko E., Zapiski z pracy logopedy, 2012. 

Literatura dodatkowa: 

1. Cieszyńska J., Kocham uczyć czytać. Poradnik dla rodziców i nauczycieli, Kraków 2006. 

2. Cieszyńska J., Od słowa przeczytanego do wypowiedzianego. Droga nabywania systemu językowego 

przez dzieci niesłyszące w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym, Kraków 2000. 

3. Chrzan-Dętkoś M., Wcześniaki. Rozwój psychoruchowy w pierwszych latach życia, Gdańsk 2012. 

4. Cytowska B., Winczura B., Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Kraków 

2014.  

5. Demel G. Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola. Warszawa 1996. 

6. Kurkowski M. ,Mowa dzieci sześcioletnich z uszkodzonym narządem słuchu, Lublin 1996 

7. Masgutowa S., Regner A., Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej, Wrocław 

2009. 

8. Mikler-Chwastek A., Sprawdzian rozwoju psychoruchowego niemowląt, Gdańsk 2011. 

9. Stecko E., Zaburzenia mowy dzieci – rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne, Warszawa 2002. 

10. Straßmeier Walter, Interwencja wczesnodziecięca, Gdańsk, 2012. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Prezentacje multimedialne, praca własna studentów, filmy dydaktyczne, ćwiczenia praktyczne (masaż 

logopedyczny). 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty kształcenia, będą sprawdzane na kolokwium pisemnym oraz sprawdzianie praktycznym z zakresu 

masażu logopedycznego. 

Forma i warunki zaliczenia: 

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

warunków: aktywność na zajęciach, zaliczenie praktycznego kolokwium z masażu logopedycznego 

(uzyskanie co najmniej 51% punktów z kolokwium), zaliczenie teoretycznego kolokwium (uzyskanie co 

najmniej 51% punktów z kolokwium). Poprawy – jednorazowa poprawa kolokwium i zaliczenia 

praktycznego w trakcie zajęć w semestrze. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 



Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do wykładu  
20 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
30 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 18 godzin 

Konsultacje 29 godzin 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do wykładu 
30 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
32 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Pedagogika przedszkolna  

Nazwa w języku angielskim:  Basic of preschool pedagogy  

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):  Przedmiot fakultatywny 

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Sabina Wieruszewska-Duraj 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Sabina Wieruszewska-Duraj 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 

usystematyzowaną wiedzą, umiejętności oraz 

kompetencje społeczne dotyczące wychowania i 

kształcenia dzieci w placówkach przedszkolnych i 

szkolnych. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna i rozumie terminologię używaną w pedagogice przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej, jej źródła, miejsce oraz zastosowanie w obrębie 

pokrewnych dyscyplin naukowych, a także miejsce pedagogiki 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej w systemie nauki oraz jej przedmiotowe 

i metodologiczne powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi 

K_W02 

W_02 
zna i rozumie rolę nauczyciela w rozwijaniu postaw i zachowań dzieci w 

wieku przedszkolnym  
K_W09 

W_03 

zna i rozumie typy, cele i zasady funkcjonowania instytucji, cele i zasady 

współpracy przedszkola z podmiotami zewnętrznymi oraz modele, 

funkcje, szanse i zagrożenia współpracy; sposoby radzenia sobie z 

problemami wychowawczymi dzieci i rozwiązywania ich we współpracy z 

rodziną i otoczeniem dziecka, specyfikę pracy z dziećmi z 

doświadczeniem migracyjnym, a także sposoby budowania swojego 

autorytetu w relacjach zawodowych i we współpracy z zespołem 

nauczycieli oraz z innymi podmiotami procesu wychowania i kształcenia 

K_W11 



Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu 

pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, w tym wybrane modele i 

koncepcje pedagogiczne, oraz powiązanych z nią dyscyplin naukowych, 

w celu dokonania analizy i interpretacji złożonych problemów 

edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i kulturowych, a także 

motywów i wzorów ludzkiego zachowania 

K_U01 

U_02 

potrafi rozpoznawać i identyfikować style wychowania w praktyce 

edukacyjnej, wskazywać ich wartościowe cechy i zagrożenia dla 

podmiotowości dziecka 

K_U02 

U_03 
potrafi rozpoznawać sytuacje zagrożeń w przedszkolu oraz tworzyć 

właściwy klimat w grupie 
K_U10 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 

jest gotów do refleksji, w tym krytycznej oceny, odnośnie do poziomu 

swojej wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej oraz wykazywania umiejętności uczenia się i 

doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego  

K_K06 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Posiadanie wiedzy z przedmiotów Podstawy pedagogiki i Podstawy psychologii. 

Treści modułu kształcenia: 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jako subdyscyplina pedagogiki – jej cele, zadania i funkcje. 

Koncepcja Jana Henryka Pestalozziego, koncepcja Fryderyka Wilhelma Froebla, Ogrody Henryka 

Jordana, Koncepcja Ellen Key, Koncepcja Róży i Karoliny Agazzi, koncepcja Owidiusza Decroly’ego, 

wychowanie dziecka w koncepcji Janusza Korczaka, koncepcja wychowania harcerskiego Aleksandra 

Kamińskiego, Metoda Reggio Emilia. Współczesna koncepcja wychowania przedszkolnego i edukacji 

wczesnoszkolnej. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w zreformowanym systemie edukacji 

narodowej. Placówki wczesnej edukacji w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Założenia i organizacja 

placówek przedszkolnych. Uwarunkowania prawne funkcjonowania placówek. Sylwetka rozwojowa dziecka 

w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Stymulowanie rozwoju dzieci, metody stymulowania rozwoju 

dziecka (Metoda Integracji Sensorycznej. metoda Hanny Tymichowej. Program Marianne Frostig. Edukacja 

przez ruch Doroty Dziamskiej). Struktura grupy wiekowej. Organizacja dnia pobytu i zajęć dzieci w 

przedszkolu i w szkole. Funkcjonowanie dziecka w grupie/klasie. Podstawowe formy działalności dziecka w 

wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Rola osób dorosłych w aktywności dziecka. Specyfika roli 

nauczyciela w edukacji wczesnej, autorytet nauczyciela. Doskonalenie nauczycieli. Współpraca 

nauczyciela z rodzicami dzieci, pracownikami oraz ze środowiskiem. 

Literatura podstawowa: 

1. Klim-Klimaszewska A. (2010), Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa programowa, Warszawa: 

Wyd. Erica 

2. Klim-Klimaszewska A. (2005), Pedagogika przedszkolna, Warszawa: Wyd. PIW 



3. Bałachowicz J. (2009), Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych. Miedzy 

uprzedmiotowieniem a podmiotowością, Warszawa: Comandor 

4. Klus-Stańska D., Szczepska-Pustkowska M. (red.) (2009), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, 

problemy, rozwiązania, Warszawa 

5. Leżańska W. (red.) (2009), Nauczyciel wczesnej edukacji w kontekście zmian edukacyjnych, Łódź 

6. Karbowniczek J. (2008), Zmiany w edukacji wczesnoszkolnej po wprowadzeniu reformy systemu 

oświaty, Częstochowa: Akademia im. J. Długosza 

Literatura dodatkowa: 

1. Kwieciński Z., Śliwerski B. (2003), Pedagogika. Podręcznik akademicki, cz. 1, Warszawa: PWN  

2. Łobocki M. (1999), ABC wychowania, Lublin: UMCS 

3. Okoń W. (1997), Dziesięć szkół alternatywnych, Warszawa: WSiP  

4. Pilch T. (red.) (2003-2008), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. I-VII, Warszawa: Żak 

5. Pomykało W. (red.) (1997), Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa: Fundacja Innowacja 

6. Programy wychowania przedszkolnego 

7. Sowa J., Niedzielski Z. (2003), Metoda pracy harcerskiej w zarysie, Rzeszów: FOSZE 

8. Szymański M.S. (1992), Niemiecka pedagogika reformy 1830-1933, Warszawa: WSiP 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Zbiorowy wykład audytoryjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty weryfikowane będą za pomocą zaliczenia ustnego. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie ustne z oceną. Ocena wystawiona na podstawie odpowiedzi na 3 pytania z zakresu poziomu 

zrozumienia danego zagadnienia z pedagogiki przedszkolnej, umiejętności analizy i syntezy 

poszczególnych informacji oraz rozwiązywania problemów związanych z pedagogiką przedszkolną: bardzo 

dobry – wybitne osiągnięcia (wyniki) z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów; dobry+ – powyżej 

pewnego standardu, z pewnymi błędami; dobry – generalnie solidna odpowiedź, ale z szeregiem 

zauważalnych błędów; dostateczny+ – zadowalający, ale ze znaczącymi (istotnymi) brakami; dostateczny 

– będzie można przyznać, gdy student gruntownie powtórzy całość materiału; niedostateczny – brak 

przygotowania i odpowiedzi na pytania. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia  30 godzin 

Konsultacje  20 godzin 

Przygotowanie się do zajęć 15 godzin 

Studiowanie literatury 15 godzin 

Przygotowanie do egzaminu 20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 



Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia  18 godzin 

Konsultacje  15 godzin 

Przygotowanie się do zajęć 20 godzin 

Studiowanie literatury 27 godzin 

Przygotowanie do egzaminu  20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Metodyka wpierania rozwoju emocjonalno-społecznego 

dziecka 

Nazwa w języku angielskim:  Methods of supporting the child's emotional and social development 

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):  Przedmiot fakultatywny 

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  
Dr Agnieszka Roguska,  

dr hab. Janina Florczykiewicz, prof. uczelni 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Dr Agnieszka Roguska 

dr hab. Janina Florczykiewicz, prof. uczelni 

Założenia i cele przedmiotu: 

Wyposażenie w umiejętności konstruowania i 

prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje 

emocjonalno-społeczne dziecka. Student uzyskuje 

wskazówki dotyczące tworzenia scenariusza i 

programu zajęć służących realizacji celów 

terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych. 

Kształcenie umiejętności pracy z grupą. Analiza 

struktury i zasad prowadzenia zajęć, nastawionych 

na realizację określonych celów.  

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U10 

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 laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

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

Treści modułu kształcenia: 



Rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych dziecka. Kompetencje społeczno-emocjonalne: definicja. 

Znaczenie kompetencji społeczno-emocjonalnych. Konsekwencje rozwoju w pierwszych latach życia. 

Kompetencje społeczno-emocjonalne a osiągnięcia edukacyjne. Przebieg rozwoju społeczno-

emocjonalnego w pierwszych latach życia. Diagnoza przebiegu rozwoju społeczno-emocjonalnego. Analiza 

rozwoju indywidualnego dziecka. Analiza sytuacji rodzinnej dziecka i środowiska lokalnego. Analiza 

zebranych informacji i planowanie oddziaływań opartych na diagnozie rozwoju społeczno-emocjonalnego. 

Zdefiniowanie obserwowalnych wskaźników w rozwoju społeczno-emocjonalnym dziecka. Wskazówki 

metodyczne do prowadzenia i projektowania zajęć wspierających rozwój emocjonalno-społeczny u 

dziecka. 

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. Bocian B., Scenariusz  zajęć  profilaktyczno-wychowawczych - Edukacja emocjonalna (cz.1), „Student 

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

3. Bocian B., Scenariusz  zajęć  profilaktyczno-wychowawczych - Edukacja emocjonalna (cz.2), „Student 

Niepełnosprawny. Szkice i rozprawy”, Zeszyt 11, 2011 

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

5. Smykowski, B. (2005). Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka? W: A. I. Brzezińska (red.), 

Psychologiczne portrety człowieka. (s. 166–205). Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 

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

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 30 godzin 

Konsultacje  20 godzin 

Studiowanie literatury 25 godzin 

Przygotowanie zadań  25 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 35 godzin 

Przygotowanie zadań  35 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Metodyka wspomagania rozwoju poznawczego i 

percepcyjno-motorycznego dziecka 

Nazwa w języku angielskim:  
Methods of supporting cognitive and perceptual-motor development of 

a child 

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):  Przedmiot fakultatywny 

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  4 

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

dr Małgorzata Wiśniewska 

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

dr Małgorzata Wiśniewska 

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: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U04 

potrafi dokonywać właściwego wyboru źródeł oraz informacji z nich 

pochodzących, dokonywać oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz 

twórczej interpretacji i prezentacji  informacji dotyczących wczesnego 

wspomagania 

K_U02 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Pedagogika specjalna. 



Treści modułu kształcenia: 

Główne zasady wspomagania rozwoju dziecka: rozwijanie 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. Dziecko z chorobą 

somatyczną. Patologia ciążowo-porodowa i jej wpływ na rozwój dziecka. Schorzenia neurologiczne u 

dzieci. Niepełnosprawność ruchowa. Uwarunkowania efektywności pracy z dzieckiem. Zasady pracy z 

rodzina. Ocena rozwoju dziecka. 

Literatura podstawowa: 

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

Kraków 2006.  

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

wolniej rozwijających się. Warszawa 2000.  

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

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

Warszawa 1998. 

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

6. Bogdanowicz M., (1986) Psychologia kliniczna dziecka wieku przedszkolnego  

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

terapeutyczne  

8. John-Borys M. (red) (1997): Wybrane metody diagnozowania i prognozowania rozwoju dziecka do lat 

trzech. Karwowska-Struczyk M. Hajnicz W.: (1998): Obserwacja w poznaniu dziecka 

9. Kielin J.: (2002): Profil osiągnięć ucznia. Przewodnik dla nauczycieli i terapeutów z placówek 

specjalistycznych. 

Literatura dodatkowa: 

1. Goldblum R.B.: Wywiad i badanie w pediatrii, Elsevier, 2012 Wrocław 

2. Namysłowska Z.:Psychiatria dzieci i młodzieży, PZWL, Warszawa 2010 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Obecność na zajęciach, wykonanie pracy badawczej – studium przypadku z dokonaną analizą, 

studiowanie literatury przedmiotu. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną. Praca pisemna – opisowa. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 



Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 20 godzin  

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do ćwiczeń 
25 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
25 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 18 godzin 

Konsultacje 15 godzin 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do ćwiczeń 
35 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
32 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 


