
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Praktyka zawodowa 

Nazwa w języku angielskim:  Practice 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika specjalna 

Jednostka realizująca:  Instytut pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Czwarty 

Semestr:  Siódmy 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Ewa Jówko 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Ewa Jówko 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przygotowanie do pracy 

zawodowej i prowadzenie zajęć. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna specyfikę przedszkola, szkoły lub placówki systemu oświaty, w której 

jest realizowana praktyka, w szczególności działania edukacyjne, 

terapeutyczne i opiekuńczo- wychowawcze, organizację pracy, zakresy 

zadań pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz rodzaj 

prowadzonej dokumentacji 

K_W11 

W_02 
zna specyfikę edukacji włączającej dzieci i uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi 
K_W10 

W_03 
zna zasady zapewniania bezpieczeństwa dzieciom w przedszkolu i 

uczniom w szkole lub placówce systemu oświaty i poza nimi 
K_W07 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi zaobserwować funkcjonowanie dziecka i ucznia ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi i nauczyciela w przedszkolu, szkole lub 

placówce systemu oświaty 

K_U02 

U_02 
potrafi dokonać analizy i interpretacji zaobserwowanych lub 

doświadczonych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych 
K_U04 



Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
jest gotów do skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk 

zawodowych oraz z nauczycielami w celu poszerzania swojej wiedzy 
K_K04 

Forma i typy zajęć: Praktyka ciągła 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza merytoryczna z zakresu pedagogiki specjalnej oraz edukacji włączającej. 

Treści modułu kształcenia: 

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu i organizacji praktyki zawarte są w Regulaminie i Programie 

praktyk. 

Literatura podstawowa: 

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

Literatura dodatkowa: 

1. Przewodnik po edukacji włączającej: rozwój kształcenia i uczestnictwa w życiu szkoły, red. M. 

Vaughan, Warszawa 2012. 

2. Student niepełnosprawny: szkice i rozprawy, Siedlce 1997-2018. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Praktyka zawodowa ma charakter asystencko-pedagogiczny i obejmuje samodzielne prowadzenie zajęć. 

Realizowana jest jako praktyka ciągła 6-tygodniowa, po semestrze 6, a zaliczana w semestrze 7. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektów uczenia się następuje na podstawie wytycznych zawartych w Regulaminie i Programie 

praktyk. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu i zaliczenia praktyki zawarte są w 

Regulaminie i Programie praktyk. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Praktyka 120 godzin 

Przygotowanie się studenta do prowadzenia zajęć 30 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 



Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Praktyka 120 godzin 

Przygotowanie się studenta do prowadzenia zajęć 30 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Praca badawcza nauczyciela 

Nazwa w języku angielskim:  Teacher's research work 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika specjalna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Czwarty 

Semestr:  Siódmy 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr hab. Krzysztof Przybycień, prof. uczelni 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr hab. Krzysztof Przybycień, prof. uczelni 

Założenia i cele przedmiotu: 

Rozróżnianie orientacji w metodologii badań 

pedagogicznych, pogłębianie umiejętności 

diagnostycznych i projektowania procesów 

badawczych w praktyce edukacyjnej. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna metodologiczne założenia i zasady oraz etyczne normy 

projektowania i realizacji badań naukowych w zakresie pedagogiki 

specjalnej 

K_W07 

W_02 

zna źródła i miejsce pedagogiki specjalnej w nauce oraz jej 

przedmiotowe i metodologiczne powiązania z dziedzinami nauk 

społecznych, humanistycznych oraz medycznych i nauk o zdrowiu 

K_W03 

W_03 

zna metodologię badań naukowych stosowanych w dziedzinach nauk 

humanistycznych i nauk społecznych, w szczególności zasady 

projektowania i prowadzenia badań naukowych w zakresie pedagogiki 

specjalnej, oraz postulat wieloparadygmatyczności 

K_W06 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi diagnozować złożone sytuacje rehabilitacyjne, edukacyjne, 

terapeutyczne i resocjalizacyjne, projektować i prowadzić zajęcia z 

uwzględnieniem specjalnych potrzeb 

GU1, K_U04 



U_02 

potrafi rozróżniać orientacje metodologiczne w badaniach naukowych w 

zakresie pedagogiki, formułować cele i problemy badawcze, stosować 

dobór adekwatnych metod i technik, konstruować narzędzia badawcze, 

opracowywać, prezentować i interpretować wyniki badań, wyciągać 

wnioski, wskazywać kierunki dalszych badań w obrębie wybranego 

zakresu pedagogiki specjalnej 

K_U03 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 

jest gotów doceniania tradycji i dorobku badań naukowych w zakresie 

pedagogiki specjalnej oraz ich kontynuacji i poszerzania o nowe obszary  

i procedury badawcze 

Gk1 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu metodologii badań pedagogicznych i pogłębienie 

diagnozowania i oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych w pracy nauczyciela w zakresie pedagogiki 

specjalnej. 

Treści modułu kształcenia: 

Rola diagnozy pedagogicznej w pracy nauczyciela a skuteczność pedagogiczna. Planowanie i przebieg 

procesu badawczego (pedagogika specjalna) w pracy nauczyciela z uwzględnieniem metodologicznych 

warunków poprawności badań pedagogicznych. Podstawowe zasady i prawidłowości przebiegu badań. 

Określenie zmiennych i wskaźników w badaniach pedagogicznych w pedagogice specjalnej. Formułowanie 

zmiennych, rodzaje wskaźników. Strategie ilościowe i jakościowe badań pedagogicznych a zakres 

stosowania metod jakościowych w badaniach pedagogicznych. Poznawanie uczniów-wychowanków, 

grupy-klasy jako warunek efektywnego wychowania-nauczania. Metody umożliwiające pedagogom 

gromadzenie rzetelnych danych empirycznych oraz sposoby ich opracowywania ze wskazaniem 

przykładów z praktyki edukacyjnej. Relacje badacz-badany a nawiązanie kontaktu z badanymi i  jego 

podtrzymywanie na przykładzie pracy z uczniem- wychowankiem. Wytworzenie odpowiedniej motywacji u 

osób badanych i jej rola w gromadzeniu rzetelnych danych empirycznych. Obserwacja swobodna jako 

źródło hipotez oraz informacji o osobach badanych i jej przydatność. Obserwacja naukowa, jej cele, 

rodzaje. Warunki poprawnej obserwacji i przygotowanie arkusza obserwacyjnego. Specyfika badań 

ankietowych /różnicowanie pytań. Konstruowanie ankiety i opracowywanie uzyskanych wyników, 

umiejętność ich interpretacji. Relacje społeczne w grupie i ich rozpoznawanie. Przygotowanie procedury 

badań socjometrycznych i ich znaczenie w pracy nauczyciela. Analizy dokumentów i ich typy. Wady i 

zalety analizy wytworów i ich znaczenie poznawcze. Opracowanie danych empirycznych i ich interpretacja 

oraz zakres i warunki ich wykorzystania w praktyce pedagogicznej. 

Literatura podstawowa: 

1. Jarosz E., Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Wyd. UŚ, Katowice 2006. 

2. Łobocki M. , Metody i techniki badań pedagogicznych, Of. Wyd. Impuls,  Kraków 2000. 

3. Palka S., Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 

Gdańsk 2006. 

4. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wyd. 

Akademickie Żak, Warszawa 2001. 



5. Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela, WSiP, Warszawa 2001. 

6. Klus-Stańska D., Konstruowanie wiedzy w szkole, Wyd. UWM, Olsztyn 2000. 

7. Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły, współred. R.Gajdzica, Of. Wyd. Impuls, 

Kraków 2008. 

8. Badawczy charakter pracy nauczyciela. Wybrane obszary teorii i szkolnej pragamatyki, red. B. 

Dobrowolska, Wyd. UPH w Siedlcach, Siedlce, 2011. 

9. Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, red. M. 

Klaczak,P. Majewicz, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006. 

Literatura dodatkowa: 

1. Konceptualizacja przedmiotu badań pedagogiki, red. R. Rubacha,Of. Wyd. Impuls, Kraków 2008. 

2. Rubacha K. Metodologia badań nad edukacją, WAiP, Warszawa 2008. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Prezentacje multimedialne i dyskusja dydaktyczna. Klasyczna metoda problemowa. Konsultacje. Praca 

indywidualna i zespołowa. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Podczas wykonania prezentacji obrazującej rozpoznanie problemu, projektowanie jego rozwiązania, dobór 

adekwatnych metod i technik, analiza i wyciąganie wniosków badawczych; kolokwium sprawdzające; 

wykonanie pracy zaliczeniowej w zespole 

Forma i warunki zaliczenia: 

Wykład: zaliczenie z oceną. Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny. Procentowy zakres ocen z zaliczenia 

wykładu: 91-100% – bardzo dobry, 81-90% – dobry plus, 71-80% – dobry, 61-70% – dostateczny plus, 51-

60% – dostateczny, 50-0% – niedostateczny. W trakcie kolokwium z ćwiczeń student rozwiązuje 3 zadania, 

za które może uzyskać maksymalnie 9 pkt. Punktowy zakres ocen kolokwium z ćwiczeń: 9 punktów– 

bardzo dobry, 8 punktów – dobry plus, 7 punktów – dobry, 6 punktów – dostateczny plus, 5 punktów – 

dostateczny, 4-0 punktów – niedostateczny. Ponadto za aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach, student 

może uzyskać na poszczególnych zajęciach 0,5 pkt., co łącznie daje możliwość zdobycia 4 pkt. w 

semestrze. Punktowy zakres ogólnej oceny z ćwiczeń: 13-12 punktów – bardzo dobry, 11 punktów – dobry 

plus, 10-9 punktów – dobry, 8 punktów – dostateczny plus, 7 punktów – dostateczny, 6-0 punktów – 

niedostateczny. Na ocenę końcową z przedmiotu (wpisywaną do systemu USOS Web) w 50% wpływa 

wynik zaliczenia wykładu oraz w 50% - zaliczenie z ćwiczeń. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykład 15 godzin 

Ćwiczenia  15 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Przygotowanie studenta do zajęć 15 godzin 



Samodzielne studia (literatura) 15 godzin 

Przygotowanie do kolokwium 10 godzin 

Wykonanie pracy zaliczeniowej 10 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykład 9 godzin 

Ćwiczenia 9 godzin 

Konsultacje 2 godziny 

Przygotowanie do zajęć  20 godzin 

Samodzielne studia (literatura) 20 godzin 

Wykonanie pracy zaliczeniowej  20 godzin 

Przygotowanie do kolokwium 20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Przygotowanie pracy dyplomowej – seminarium 1 

Nazwa w języku angielskim:  Preparation of the diploma thesis – seminar 1 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika specjalna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Czwarty 

Semestr:  Siódmy 

Liczba punktów ECTS:  5 

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

Hanna Żuraw, prof. uczelni 

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

Hanna Żuraw, prof. uczelni 

Założenia i cele przedmiotu: 

Merytoryczne i praktyczne przygotowanie studenta 

do prowadzenia badań pedagogicznych i napisania 

pracy dyplomowej. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna i rozumie filozoficzne, metodologiczne i kulturowe podstawy badań 

społecznych i edukacyjnych, w tym koncepcje wiedzy, pojęcia nauki i 

statusu wiedzy naukowej; społeczno-kulturowe uwarunkowania badań 

naukowych; nurty filozoficzne, paradygmaty badawcze i strategie badań 

naukowych oraz znaczenie i sposoby budowania teorii w badaniach 

naukowych 

K_W06 

W_02 

zna i rozumie strukturę procesu badawczego w kontekście przyjętej 

strategii badań naukowych (strategie ilościowe, jakościowe i mieszane), 

zasady opracowania projektu badawczego, etapy badań naukowych, 

kryteria wyboru strategii badawczej, w tym cele badań, problemy i 

hipotezy badawcze, zmienne i związki między zmiennymi, 

konceptualizację, operacjonalizację zmiennych 

K_W07 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 
potrafi przygotować projekt badawczy z zastosowaniem różnych strategii 

badań, w tym ilościowych, jakościowych lub mieszanych 
K_U11 



U_03 

potrafi zastosować wiedzę i umiejętności metodologiczne w projekcie 

badawczym; wybrać strategię badawczą, sformułować cel i przedmiot 

badań 

K_U03 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
stosuje przestrzeganie etyki badań naukowych; etyczne normy w pracy 

badawczej 
K_K01 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza z zakresu metodologii badań społecznych. 

Treści modułu kształcenia: 

Zaznajomienie z literaturą przedmiotu, filozoficznymi, metodologicznymi i kulturowymi podstawami badań 

społecznych i edukacyjnych. Terminy i pojęcia badań pedagogicznych, typologia badań, problemy i 

hipotezy, zmienne i wskaźniki. Strategie badań: badania ilościowe, jakościowe i mieszane (triangulacja 

badań). Metody badań pedagogicznych. Techniki badań pedagogicznych i narzędzia badawcze. Pomiar w 

badaniach pedagogicznych, skale, techniki socjometryczne, testy. Metody statystyczne, warunki ich 

stosowania, statystyczna weryfikacja hipotez. Narzędzia badawcze (kwestionariusze wywiadu, ankiety, 

narzędzia obserwacji, socjometrii), konstrukcja i zastosowanie. Organizacja i etapy badań naukowych 

(koncepcja badań, prowadzenie badań, porządkowanie materiałów badawczych, weryfikacja hipotez). 

Zasady opracowania materiałów badawczych, ich prezentacji, analiza ilościowa i jakościowa. 

Literatura podstawowa: 

1. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wyd. 

Akademickie„Żak”, Warszawa 2001. 

2. Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Of. Wyd. „Impuls” , Kraków 2009. 

3. Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Of. Wyd. „Impuls” , Kraków 2011. 

4. Urbaniak -Zając, D., Kos E., Badania jakościowe w pedagogice: wywiad narracyjny i obiektywna 

hermeneutyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013. 

5. Kubinowski D., Jakościowe badania w pedagogice: filozofia, metodyka, ewaluacja, Wyd. UMCS, Lublin 

2011. 

6. Brzeziński J., Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice, Scholar, Warszawa 2008. 

7. Palka S., Metodologia, badania, praktyka pedagogiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 

Gdańsk 2006. 

8. Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, pod red. S. Palki, Wydawnictwo UJ, Kraków 1998. 

Literatura dodatkowa: 

1. Rubacha Krzysztof, Metody zbierania danych w badaniach pedagogicznych, (w:) Pedagogika. 

Podręcznik akademicki, t. 1, pod red. Zbigniewa Kwiecińskiego i Bogusława Śliwerskiego, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, ss. 34-58. 

2. Palka S., Ilościowo-jakościowe badania pedagogiczne, Ruch Pedagogiczny 1989, nr 1. 



3. Miles B. Matthew, Huberman A. Michael, Analiza danych jakościowych, przekł. S.  Zabielski, 

Wydawnictwo „Trans Humana” Białystok 2000. 

4. Gnitecki Janusz, Wprowadzenie do metod badań w naukach pedagogicznych, Wydawnictwo Naukowe 

Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji, Poznań 2006. 

5. Ferguson George, Yoshio Takane, Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, wyd. 3, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003. 

6. Ablewicz K.,  Hermeneutyka i fenomenologia w badaniach pedagogicznych, (w: ) Orientacje w 

metodologii badan pedagogicznych, red. S. Palka, Wyd UJ. Kraków 1998. 

7. Chase S.E., Wywiad narracyjny. Wielość perspektyw, podejść, głosów, (w:) Metody badań 

jakościowych,  red. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010. 

8. Flick U., Jakość w badaniach jakościowych. Niezbędnik badacza, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

2011. 

9. Flick U., Projektowanie badania jakościowego, tłum. P. Tomanek, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2011. 

10. Metody badań jakościowych,  red. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, t. 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2010. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Praca w grupie, praca indywidualna 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Opracowanie konspektu, projektu i strategii pracy badawczej i ich analiza; obserwacja praktycznej 

realizacji zleconych zadań w zakresie przygotowania konspektów i projektów uwzględniających zasady 

metodologii badań pedagogicznych. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Ocena konspektu lub projektu badań z zastosowaniem zasad metodologii badań pedagogicznych (przyjęta 

strategia badań, zastosowane metody, techniki i narzędzia badawcze). 10 pkt – ocena bardzo dobra; 8-

9pkt – ocena dobra; 6-7 pkt – ocena dostateczna; 5 pkt. – ocena niedostateczna. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 33 godziny 

Przygotowanie do zajęć 20 godzin 

Studiowanie literatury 20 godzin 

Przygotowanie projektu 22 godziny 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 



Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 18 godzin 

Konsultacje 12 godzin 

Przygotowanie do zajęć 35 godzin 

Studiowanie literatury 35 godzin 

Przygotowanie projektu 35 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Dewiacje społeczne w perspektywie pedagogiki 

resocjalizacyjnej 

Nazwa w języku angielskim:  Social deviations from the perspective of social rehabilitation pedagogy 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika specjalna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Czwarty 

Semestr:  Siódmy 

Liczba punktów ECTS:  4 

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

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

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze 

zjawiskami dewiacji społecznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem dewiacji powiązanych z  

nieprzystosowaniem społecznym. Student uzyska  

wiedzę  na temat odmian dewiacji społecznych, 

uwarunkowań  ich powstawania,  zdobędzie  

kompetencje  w zakresie ich rozpoznawania i 

prawnych uwarunkowań przeciwdziałania  ich 

powstawaniu. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
zna zjawisko dewiacji społecznych, rozumie  uwarunkowania  ich 

powstawania 
K_W09 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 
potrafi analizować dynamikę dewiacji społecznych i ich etiologię z  

perspektywy pedagogiki resocjalizacyjnej 
K_U06 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
jest gotów wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności do analizy 

zdarzeń pedagogicznych 
K_K06 



Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawy pedagogiki ogólnej i resocjalizacyjnej. Podstawy psychologiczno-pedagogicznych uwarunkowań 

zachowania. 

Treści modułu kształcenia: 

Dewiacje społeczne – definicje i klasyfikacje. Kryminologiczna i pedagogiczna perspektywa dewiacji 

społecznych. Dewiacja jako konstrukt społeczny – społeczne koncepcje dewiacji. Etiologia i dynamika 

rozwoju dewiacji społecznych. Rozmiary dewiacji społecznych. Skutki dewiacji społecznych. Profilaktyka i 

zapobieganie dewiacjom społecznym. 

Literatura podstawowa: 

1. Pospiszyl I. (red.), Patologie społeczne, 2008 

2. Kozak S., Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka, 2007 

3. Siemaszko A., Granice  tolerancji. O teoriach zachowań  dewiacyjnych, Warszawa 1993  

4. Florczykiewicz J., Pytka L., The Lie as an Indicator of Social Maladjustment of Young People / 

PRZEGLĄD BADAŃ EDUKACYJNYCH, T.2 NR 31(2020),s. 89-105, ISSN: 2392-1544; DOI: 

10.12775/PBE.2020.021; https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PBE/article/view/32641/27698 

Literatura dodatkowa: 

1. Dymek M. (red), Zjawisko patologii społecznej wśród młodzieży, Radom 1999 

2. Florczykiewicz J, Badania nad  poczuciem marginalizacji i winy osadzonych odbywających karę 

pozbawienia  wolności, Siedlce 2004 

3. Jarosz M., Samozniszczenie, samobójstwa, alkoholizm, narkomania, Wrocław 1983 

4. Merton R., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa   

5. Patologie społeczne, cz. I, M. Jędrzejko (red.), Wyd. Aspra JR, Warszawa 2006  

6. Urban B., Zachowania dewiacyjne młodzieży, Kraków 1997 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład konwersatoryjny 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty będą weryfikowane za pomocą testu wiedzy – kolokwium w formie ustnej/pisemnej. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Pow. 90 pkt.: bardzo dobry, 80-89 pkt.: dobry plus, 70-79 pkt. : dobry; 60 - 69 pkt.: 

dostateczny plus, 50-59 pkt.: dostateczny, 0-49 pkt.: niedostateczny. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 



Wykłady 30 godzin 

Studiowanie literatury 35 godzin 

Przygotowanie do kolokwium 30 godzin 

Konsultacje 5 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Studiowanie literatury 35 godzin 

Przygotowanie do kolokwium 30 godzin 

Konsultacje  5 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Warsztaty socjoterapeutyczne z elementami treningu 

umiejętności społeczno-emocjonalnych 

Nazwa w języku angielskim:  
Sociotherapeutic workshops with elements of socio-emotional skills 

training 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika specjalna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Czwarty 

Semestr:  Siódmy 

Liczba punktów ECTS:  5 

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: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W01 

zna i rozumie teoretyczne podstawy instytucjonalnych oddziaływań 

metodycznych oraz metodykę pracy młodzieżowych ośrodkach 

wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii 

K_W12 

W02 

zna i rozumie metodykę oddziaływań resocjalizacyjnych w środowisku 

otwartym; metody pracy nauczyciela, wychowawcy i pedagoga 

szkolnego, realizujących zadania resocjalizacyjne 

K_W12 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 



U01 

potrafi analizować metodykę oddziaływań w placówkach 

resocjalizacyjnych; analizować i stosować teoretyczne podstawy 

instytucjonalnych oddziaływań metodycznych 

K_U11 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K01 
jest gotów do profesjonalnego rozwiązywania konfliktów w klasie szkolnej 

lub grupie wychowawczej 
K_K04 

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

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

Siedlce 2016 

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

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

2015 

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

Warszawa 2016 

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

Warszawa 2017 

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

Warszawa 2019 

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

Literatura dodatkowa: 

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

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

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

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

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

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

s. 153-160 



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

Zdrowia i Trzeżwości PTP, Warszawa 1995. 

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

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

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

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

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

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

Niepełnosprawny. Szkice i rozprawy”, Zeszyt 11, 2011 

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

Warszawa 1998. 

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 45 godzin 

Konsultacje 18 godzin 

Studiowanie literatury 32 godziny 

Przygotowanie zadań 30 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

Studia niestacjonarne 



Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 27 godzin 

Konsultacje  32 godziny 

Studiowanie literatury 30 godzin 

Przygotowanie zadań 55 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Metodyka interwencji kryzysowej 

Nazwa w języku angielskim:  Crisis intervention methodology 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika specjalna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Czwarty 

Semestr:  Siódmy 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Renata Matysiuk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Renata Matysiuk 

Założenia i cele przedmiotu: 

Student odróżnia sytuacje kryzysowe od innych 

sytuacji trudnych w życiu człowieka. Opisuje 

podstawowe zasady prowadzenia interwencji 

kryzysowej. Odróżnia PTSD od innych następstw 

stresu traumatycznego. Konstruuje plan pomocy 

osobie w stanie kryzysu. Posiada umiejętność 

nawiązywania kontaktu wspierającego i udzielania 

wsparcia emocjonalnego osobie w trudnej sytuacji 

życiowej. Zna placówki i programy wspierające osoby 

w stanie kryzysu wywołanego różnymi 

doświadczeniami traumatycznymi. Poszukuje 

optymalnych rozwiązań problemów, rozwiązuje 

dylematy etyczne związane z pomaganiem osobom 

w kryzysie. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
zna i rozumie teoretyczne podstawy instytucjonalnych oddziaływań 

metodycznych 
K_W12 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 
potrafi analizować i stosować teoretyczne podstawy środowiskowych 

oddziaływań metodycznych 
K_U11 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 



K_01 
gotów jest do profesjonalnego rozwiązywania konfliktów w klasie szkolnej 

lub grupie wychowawczej 
K_K04 

K_02 
gotów jest do współpracy z nauczycielami lub terapeutami w celu 

doskonalenia swojego warsztatu pracy 
K_K07 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki i psychologii. 

Treści modułu kształcenia: 

Wprowadzenie do przedmiotu. Prezentacja programu. Omówienie kryteriów wymagań i literatury. Kryzys w 

rodzinie – pojęcie, typologia, źródła i diagnoza: pojęcie kryzysu w naukach społecznych, typologia rodzin w 

kryzysie, źródła kryzysów we współczesnych rodzinach, diagnoza kryzysu w rodzinie, aspekty 

psychospołeczne, socjologiczne i statystyczno-ekonomiczne, metody, procedury i narzędzia 

diagnostyczne: wywiad obserwacja, skale (skala śmiertelności Amerykańskiej Akademii Interwentów 

Kryzysowych, skala wskaźników zmian życiowych), kwestionariusze, metody graficzne (ekomapa, 

genogram). Procedury stosowane w skutecznej interwencji kryzysowej. Modele interwencji kryzysowej. 

Cele i etapy prowadzenia interwencji kryzysowej. Skutki prawne interwencji kryzysowej. Strategie 

kognitywno-behawioralne interwencji psychologicznej w sytuacji kryzysu w rodzinie. Możliwości 

zastosowania psychosocjokulturowego modelu interwencji kryzysowej w praktyce. Sposoby postępowania 

z osobą/osobami znajdującymi się w kryzysie. Wybrane metody pracy z rodziną doświadczającą 

problemów związanych z kryzysem rozwojowym (kryzysy adolescencyjne, rodzinne, zawodowe, wieku 

średniego, podeszłego i inne). Pomoc społeczna i praca socjalna z rodziną doświadczającą kryzysu 

sytuacyjnego (doświadczenia traumatyczne, utrata, żałoba, próby samobójcze, kryzysy zw. z adaptacją, 

chorobą psychiczną, somatyczną, przemocą, uzależnieniem, rozwodem, itp.). Podstawowe umiejętności 

pomagającego, stres związany z pomaganiem. Pierwszy kontakt z osobą w stanie kryzysu 

psychologicznego – warsztat. Rozmowa i wywiad w interwencji kryzysowej. Sposoby radzenia sobie z 

„trudnymi klientami” – warsztat. Zakończenie zajęć. Uwagi i wnioski 

Literatura podstawowa: 

1. James Richard K., Gilliland Burl E., Strategie interwencji kryzysowej. Pomoc psychologiczna 

poprzedzająca terapię, Wyd. Eduk. PARPA, Warszawa 2006. 

2. Kubacka-Jasiecka D., Interwencja kryzysowa: pomoc w kryzysach psychologicznych, Grupa 

Kapitałowa WSiP, Warszawa, 2010. 

3. Kubacka-Jasiecka D., Mudryń K., red., Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Nowe ujęcia i 

możliwości, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2003. 

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

Literatura dodatkowa: 

1. Badura- Madej W., Dobrzyńska- Mesterhazy A., red., Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa i 

psychoterapia, Wyd. UJ, Kraków 2000. 

2. Binnebesel J. Janowicz A., Jak rozmawiać z dziećmi o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym, 

Gdańsk 2009. 

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



4. Krakowiak P, Strata, osierocenie i żałoba. Poradnik dla pomagających i dla osób w żałobie, Gdańsk 

2007. 

5. Kubacka- Jasiecka D., Passowicz P. (red.), Interwencja kryzysowa : konteksty indywidualne i 

społeczne, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM , Kraków 2016. 

6. Kwaśniewska G., red., Interdyscyplinarność procesu wczesnej interwencji wobec dziecka i jego 

rodziny, Wyd. KUL, Lublin 2007. 

7. Lewis Herman Judith, Przemoc: uraz psychiczny i powrót do równowagi, Gdańskie Wydaw. 

Psychologiczne, Gdańsk 1998. 

8. Matysiuk R., Praca z rodziną w sytuacji stosowania przemocy wobec dziecka, (w:) Bezpieczeństwo 

człowieka a rozwój naukowo-techniczny, zbiór prac pod red. nauk. E. Jarmocha, A.W. Swiderskiego, 

I.A. Trzpil, Wyd. UP-H, Siedlce 2012, s. 345-356. 

9. Matyjas B., Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2008. 

10. Nowak B. M., Rodzina w kryzysie. Studium resocjalizacyjne, Wyd. PWN, Warszawa 2011. 

11. Pilecka B., Kryzys psychologiczny. Wybrane zagadnienia, Kraków 2004. 

12. https://newperspectivesinc.com/wp-content/uploads/2016/07/Crisis-Intervention-A-Review.pdf 

13. https://ajph.aphapublications.org/doi/pdf/10.2105/AJPH.58.2.338 

14. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/pits.10044 

15. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00787-005-0466-7.pdf 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Dyskusja, metody aktywne, podające, poszukujące (klasyczna metoda problemowa), eksponujące (metoda 

projektów i doświadczeń). Praca zespołowa – prezentacja wybranego systemu wsparcia osoby znajdującej 

się w kryzysie rozwojowym bądź sytuacyjnym, przygotowanie projektu. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Aktywny udział w zajęciach – dyskusjach oraz ćwiczeniach i symulacjach. Przygotowanie i 

zaprezentowanie wybranego tematu do zajęć. Przygotowanie pracy zaliczeniowej/projektu pomocy osobie 

znajdującej się w stanie kryzysu. Efekt U_01, sprawdzany będzie na ćwiczeniach podczas prezentowania 

wcześniej przygotowanych w grupach zagadnień dotyczących sposobów wspierania rodziny znajdującej 

się w konkretnym kryzysie sytuacyjnym lub rozwojowym. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przygotowanie projektu pomocy osobie znajdującej się w stanie kryzysu, przekazanie w formie prezentacji 

multimedialnej na nośniku CD-DVD wybranego przez grupę jednego z przedstawionego zestawu tematów 

związanych z tworzeniem strategii interwencji kryzysowej (wraz z prezentacją multimedialną na nośniku 

CD-DVD powinna się znajdować bibliografia i netografia dotyczące prezentowanego zagadnienia), 

obecność na zajęciach (2 usprawiedliwione nieobecności nie zmieniają wyniku końcowego). Uzyskanie 

łącznie za wszystkie zadania minimum 8 punktów. Punkty uzyskuje się za: wykonanie zadań w grupach od 

0 do 3 pkt., przygotowanie projektu od 0 do 5 pkt., frekwencję (wszystkie ćwiczenia rozliczone – 2 pkt., co 

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

dyskusji od 0 do 2 pkt. 0-7 pkt. ocena 2,0; 8 pkt. ocena 3,0; 9-10 pkt. ocena 3,5; 11-12 pkt. ocena 4,0; 13-

14 pkt. ocena 4,5; 15-16 pkt. ocena 5,0. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 



Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Przygotowanie się do ćwiczeń 15 godzin 

Studiowanie literatury 15 godzin 

Przygotowanie do zaliczenia 20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 4 godziny 

Przygotowanie się do ćwiczeń 20 godzin 

Studiowanie literatury 26 godzin 

Przygotowanie do zaliczenia 20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

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

Nazwa w języku angielskim:  Methodology of working with a socially maladjusted student 

Język wykładowy:  Polski 

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 jednolite magisterskie 

Rok studiów:  Czwarty 

Semestr:  Siódmy 

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 przedmiotu jest zapoznanie studentów z 

metodami pracy z uczniem niedostosowanym 

społecznie. Szczególny nacisk położono na aspekty 

diagnostyczne i metodyczne pracy z jednostką 

niedostosowaną. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna metodykę oddziaływań w placówkach resocjalizacyjnych; 

teoretyczne podstawy instytucjonalnych oddziaływań metodycznych; 

założenia, metody i formy realizacji socjotechniki, psychotechniki, 

antropotechniki i kulturotechniki; metody twórczej resocjalizacji w 

placówkach: teatru resocjalizacyjnego, resocjalizacji przez sport, 

muzykoterapii, plastykoterapii i dramy; metody wspierające proces 

readaptacji i reintegracji społecznej; metodykę pracy wychowawcy w 

specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych 

ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, 

schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych 

K_W12 

W_02 

metodykę oddziaływań resocjalizacyjnych w środowisku otwartym; 

teoretyczne podstawy środowiskowych oddziaływań metodycznych; 

zasady współpracy wychowawców ze środowiskiem otwartym; metody 

pracy nauczyciela, wychowawcy i pedagoga szkolnego, merytoryczne i 

metodyczne podstawy prowadzenia zajęć – zgodnie z wybranym 

zakresem pedagogiki specjalnej 

K_W12 



Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

umie analizować i stosować metodykę oddziaływań resocjalizacyjnych w 

środowisku otwartym, teoretyczne podstawy środowiskowych 

oddziaływań metodycznych; planować i realizować współpracę 

wychowawców ze środowiskiem otwartym; analizować i stosować 

metody pracy nauczyciela, wychowawcy i pedagoga szkolnego, 

realizujących zadania resocjalizacyjne, kuratora sądowego, metody 

pracy w ośrodkach kuratorskich; analizować i stosować metody twórczej 

resocjalizacji w środowisku otwartym. projektować i prowadzić zajęcia 

oraz dokonywać ich ewaluacji – zgodnie z wybranym zakresem 

pedagogiki specjalnej 

K_U11 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 

wykazuje umiejętność profesjonalnego rozwiązywania konfliktów w klasie 

szkolnej lub grupie wychowawczej; potrafi podjąć działania na rzecz 

poprawy jakości funkcjonowania przedszkola, szkoły lub placówki 

systemu oświaty 

K_K06 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstaw psychologii i pedagogiki. 

Treści modułu kształcenia: 

Metodyka oddziaływań w placówkach resocjalizacyjnych - teoretyczne podstawy instytucjonalnych 

oddziaływań metodycznych. Założenia, metody i formy realizacji socjotechniki, psychotechniki, 

antropotechniki i kulturotechniki. Metody twórczej resocjalizacji w placówkach. Metody wspierające proces 

readaptacji i reintegracji społecznej. Metodyka pracy wychowawcy w specjalnych ośrodkach szkolno-

wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, 

schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych. Podstawy metodyczne pracy wychowawcy w 

aresztach śledczych i zakładach karnych. Przyczyny stresu i wypalenia zawodowego pedagogów 

resocjalizacyjnych. Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych w środowisku otwartym. Metody pracy 

nauczyciela, wychowawcy i pedagoga szkolnego, realizujących zadania resocjalizacyjne, kuratora 

sądowego, w ośrodkach kuratorskich. Metody pracy resocjalizacyjnej w środowisku lokalnym i placówkach 

wsparcia dziennego streetworkerów i pedagogów podwórkowych. 

Literatura podstawowa: 

1. Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna, Wyd. APS, Warszawa 2002  

2. Górski St., Metodyka resocjalizacji, IWZZ, Warszawa 1985 

3. Gaik B., Kultura niekompletna wobec tożsamości prekariatu. Uwagi o ekskluzji społecznej, w: Inkluzja 

społeczna. Synergia działań, Marciniak-Paprocka K. (red.), Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w 

Siedlcach, Siedlce 2019. 

4. Gaik B., Metody pracy z dziećmi dysfunkcyjnymi społecznie, w: Rodzina w potrzebie-kierunki 

wychodzenia z kryzysu, Kolankiewicz M., Nowak B. (red.), Fundacja Orlen-Dar serca 2014, Warszawa 

2014 



Literatura dodatkowa: 

1. Czapów Cz., Wychowanie resocjalizujące: elementy metodyki i diagnostyki, PWN, Warszawa 1978 

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

3. Urban B., Stanik J.M. (red.), Resocjalizacja., tom 1 i 2. Warszawa 2007 

4. Sobczak S., Koncepcja inkluzji w teoriach resocjalizacyjnych jako przeciwdziałanie ekskluzji 

społecznej, w: Student Niepełnosprawny. Szkice i rozprawy. Zeszyt Nr 9, Siedlce 2009 

5. Sawicka K., (red). Socjoterapia, CMPPP, Warszawa,1988  

6. Gaik B. Inkluzja społeczna jako proces upublicznienia jednostki poprzez udział w małych modelach 

uspołecznienia na przykładzie działalności klubu „Biegowa Gawiedź Sportowa”, w: Humanistyczne 

inspiracje edukacji inkluzyjnej, Sobczak S, Bocian-Waszkiewicz B., Niewęgłowska A, Uniwersytet 

Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2014 

7. Gaik B., Sobczak S., Edukacja inkluzyjna jako proces edukacyjno-wychowawczy realizowany w szkole 

interpretacji pedagogiki ponowoczesnej, w: Edukacja dla współczesności t.2, Dragomanowa P. Kijów 

2015 

8. Konopczyński M., Twórcza resocjalizacja. Kształcenie nowych tożsamości. w: B. Urban, J. M. Stanik 

(red.). Resocjalizacja. t. 1,  PWN, Warszawa 2007 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Praca w grupach, panele dyskusyjne. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Osiągnięcie efektów kształcenia w kategorii wiedzy będzie zweryfikowane za pomocą pracy pisemnej ze 

znajomości treści programowych realizowanych na zajęciach i w literaturze przedmiotu Jedną z metod 

weryfikacji będzie bezpośredniej obserwacji studenta w czasie wykonywania działań właściwych dla 

danego zadania zawodowego. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Kryteria oceny: 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. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Przygotowanie się do ćwiczeń 15 godzin 

Studiowanie literatury 15 godzin 

Przygotowanie do zaliczenia 20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 



Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 4 godziny 

Przygotowanie się do ćwiczeń 20 godzin 

Studiowanie literatury 26 godzin 

Przygotowanie do zaliczenia 20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Prawne aspekty funkcjonowania osób z 

niepełnosprawnością intelektualną 

Nazwa w języku angielskim:  Legal aspects of the functioning of people with disabilities 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika specjalna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Czwarty 

Semestr:  Siódmy 

Liczba punktów ECTS:  4 

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

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

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem jest zapoznanie studentów z prawnymi 

aspektami funkcjonowania osób z 

niepełnosprawnością intelektualną i regulacjami w 

zakresie funkcjonowania w społeczeństwie. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna i rozumie prawne aspekty funkcjonowania osób z 

niepełnosprawnością intelektualną: zasady orzekania o 

niepełnosprawności, zagadnienie ubezwłasnowolnienia, rolę ulg i 

udogodnień, regulacje w zakresie organizacji edukacji i wsparcia 

społecznego tych osób 

K_W05 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 

potrafi analizować prawne aspekty funkcjonowania osób z 

niepełnosprawnością intelektualną i zasady orzekania w tym zakresie; 

ocenić konsekwencje ubezwłasnowolnienia; wskazać ulgi i udogodnienia; 

oceniać organizację edukacji i wsparcia społecznego osób z 

niepełnosprawnością intelektualną 

K_U02 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy do analizy zdarzeń 

pedagogicznych 
K_K06 



Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość specyfiki funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Treści modułu kształcenia: 

Prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zasady orzekania o 

niepełnosprawności. Zagadnienie ubezwłasnowolnienia. Ulgi i udogodnienia dla osób z 

niepełnosprawnością intelektualną. Regulacje w zakresie organizacji edukacji i wsparcia społecznego osób 

z niepełnosprawnością intelektualną. Formy pomocy prawnej. 

Literatura podstawowa: 

1. Społeczne i prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, red: E. Widawska, K. 

Skotnicki, 2014 

2. Prawo a niepełnosprawność, red. M. Bosak, Warszawa 2015 

Literatura dodatkowa: 

1. Z. Palak (red.), Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie, Lublin 2006 

2. Wysocki M., Dostępna przestrzeń publiczna. Samorząd równych szans, Fundacja Instytut Rozwoju 

Regionalnego, Kraków 2009 

3. Trociuk S. (red.), Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka Dostępność infrastruktury publicznej 

dla osób z niepełnosprawnością. Analiza i zalecenia, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich, 

Warszawa 2011 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład z prezentacją multimedialną. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty zostaną zweryfikowane poprzez test pisemny. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną na podstawie pisemnego testu. Kryteria oceniania: mniej niż 50% punktów – 2,0; 51%-

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

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć 20 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do testu 30 godzin 



Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć 30 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do testu 40 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  

Organizacja i specyfika kształcenia uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w 

szkole podstawowej i ponadpodstawowej 

Nazwa w języku angielskim:  
Organization and specificity of education of students with mild 

intellectual disability in primary and secondary school 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika specjalna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Czwarty 

Semestr:  Siódmy 

Liczba punktów ECTS:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Małgorzata Wiśniewska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Małgorzata Wiśniewska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem jest zapoznanie studentów ze specyfiką 

kształcenia uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim na II i III etapie 

edukacyjnym w aspekcie pracy nauczyciela i 

uczniów. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna i rozumie organizację i specyfikę kształcenia uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na II i III etapie 

edukacyjnym; zadania nauczyciela – wychowawcy na rożnych etapach 

edukacyjnych; zasady i reguły pracy dydaktyczno-wychowawczej; cele, 

treści kształcenia, środki dydaktyczne, metody kształcenia, formy 

organizacji zajęć, zajęcia pozalekcyjne, wsparcie metodyczne 

nauczyciela, strategie organizowania zajęć w różnych formach edukacji 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w tym z 

dodatkowymi sprzężonymi zaburzeniami; metodyczne aspekty błędów 

wychowawczych oraz współpracy z rodzicami lub opiekunami uczniów i 

specjalistami 

K_W12 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 



U_01 

potrafi analizować organizację i specyfikę kształcenia uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na II i III etapie 

edukacyjnym; realizować zadania nauczyciela – wychowawcy na 

rożnych etapach edukacyjnych; przestrzegać zasad i reguł pracy 

dydaktyczno-wychowawczej; określać cele, treści kształcenia, środki 

dydaktyczne, metody kształcenia, formy organizacji zajęć, planować 

zajęcia pozalekcyjne, prezentować wsparcie metodyczne nauczyciela; 

analizować i stosować strategie organizowania zajęć w różnych formach 

edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

w tym z dodatkowymi sprzężonymi zaburzeniami; analizować 

metodyczne aspekty błędów wychowawczych; prezentować metodyczne 

aspekty współpracy z rodzicami lub opiekunami uczniów oraz 

specjalistami 

K_U11 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 
jest gotów do okazywania empatii dzieciom i uczniom potrzebującym 

wsparcia i pomocy 
K_K01 

K_02 
jest gotów do profesjonalnego rozwiązywania konfliktów w klasie szkolnej 

i grupie wychowawczej 
K_K04 

K_03 jest gotów do samodzielnego pogłębiania wiedzy pedagogicznej K_K06 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstaw pedagogiki specjalnej i dydaktyki. 

Treści modułu kształcenia: 

Organizacja i specyfika kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na II i III 

etapie edukacyjnym. Zadania nauczyciela-wychowawcy na rożnych etapach edukacyjnych. Zasady i reguły 

pracy dydaktyczno-wychowawczej. Cele, treści kształcenia, środki dydaktyczne, metody kształcenia, formy 

organizacji zajęć, zajęcia pozalekcyjne, wsparcie metodyczne nauczyciela, strategie organizowania zajęć 

w różnych formach edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w tym z 

dodatkowymi sprzężonymi zaburzeniami. Metodyczne aspekty błędów wychowawczych oraz współpracy z 

rodzicami lub opiekunami uczniów i specjalistami. Rozwiązywanie konfliktów w klasie szkolnej i grupie 

wychowawczej. 

Literatura podstawowa: 

1. Sadowska, S. (red.). (2006). Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. 

Toruń: Akapit 

2. Wyczesany J. (2005). Pedagogika upośledzonych umysłowo. Kraków: Impuls 

Literatura dodatkowa: 

1. Metody pracy z uczniem niepełnosprawnym, ODN Warszawa 2004 

2. Głodkowska, J. (1999). Poznanie ucznia szkoły specjalnej. Warszawa: WSiP 



3. Głodkowska, J. (red.). (2011). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole 

ogólnodostępnej. Warszawa: APS 

4. Pasternak, E. (1994). Materiały z metodyki kształcenia upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w 

szkole specjalnej. Lublin: wyd. UMCS. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia praktyczne, których efektem będą prace studentów z rozwiązanymi problemami. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty zostaną zweryfikowane na podstawie prac studentów i kolokwium. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Składowe oceny 50% prace studentów, 50% kolokwium. Kryteria oceniania: mniej niż 

50% punktów – ocena 2,0; 51%-60% pkt. – ocena 3,0; 61%-70% pkt. – ocena 3,5; 71%-80% pkt. – ocena 

4,0; 81%-80% pkt. – ocena 4,5; więcej niż 91% pkt. – ocena 5,0. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 45 godzin 

Konsultacje 18 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć 32 godziny 

Samodzielne przygotowanie pracy pisemnej 30 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 45 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć 42 godziny 

Samodzielne przygotowanie pracy pisemnej 38 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  

Metodyka wychowania i kształcenia uczniów z 

umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością 

intelektualną w różnych typach placówek systemu 

oświaty 

Nazwa w języku angielskim:  

Methodology of upbringing and education of students with moderate 

and severe intellectual disability in different types of educational system 

institutions 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika specjalna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Czwarty 

Semestr:  Siódmy 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Katarzyna Skalska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Katarzyna Skalska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie metodyki 

pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu umiarkowanym i znacznym.  

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

zna i rozumie metodykę wychowania i kształcenia uczniów z 

umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną w różnych 

typach placówek systemu oświaty, na różnych etapach edukacyjnych; 

podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym w szkołach podstawowych oraz kształcenia ogólnego dla 

szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy; wielospecjalistyczną ocenę 

poziomu funkcjonowania ucznia i opracowywanie oraz modyfikowanie 

indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego; specjalistyczne 

metody rozwijania kompetencji osobistych, komunikacyjnych i 

społecznych; zasady organizowania przestrzeni szkolnej oraz 

optymalnego stanowiska pracy; rolę współpracy z rodziną, nauczycielami 

i specjalistami 

K_W12 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 



U_01 

potrafi analizować metodykę pracy rewalidacyjno-wychowawczej z 

osobami ze sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną; 

analizować i stosować metody pracy z osobami z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu znacznym; analizować organizację i metodyki 

zajęć rewalidacyjno-wychowawczych; konstruować indywidualne 

programy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych; współpracować ze 

środowiskiem rodzinnym lub personelem opiekuńczym placówek pobytu 

stałego 

K_U11 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K01 
jest gotów do okazywania empatii dzieciom i uczniom potrzebującym 

wsparcia i pomocy 
K_K01 

K02 jest gotów do profesjonalnego rozwiązywania konfliktów w klasie szkolnej 

i grupie wychowawczej 
K_K04 

K03 jest gotów do samodzielnego pogłębiania wiedzy pedagogicznej K_K06 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

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

specjalnej. 

Treści modułu kształcenia: 

Podstawy prawne organizacji kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i 

znacznym. Podstawowe założenia edukacji uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym i znacznym (cele edukacyjne, zadania szkoły, treści kształcenia, treści nauczania, zasady 

pracy pedagogicznej, procedury osiągania celów – metody nauczania, formy i środki dydaktyczne, obszary 

oddziaływania pedagogicznego, obowiązki nauczyciela). Procesy poznawcze osób z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym. Charakterystyka podstawowych ograniczeń i możliwości 

uczniów. Planowanie i dokumentowanie pracy pedagogicznej (przykładowe narzędzia diagnostyczne w 

wielospecjalistycznej ocenie poziomu funkcjonowania ucznia. Interpretacja diagnoz, konstruowanie 

indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w 

stopniu umiarkowanym i znacznym, programowanie aktywności indywidualnej i zespołowej – plany 

tygodniowe, miesięczne, programowanie zintegrowanych oddziaływań rewalidacyjnych). Metodyka 

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

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

scenariuszy zajęć lekcyjnych, ocena postępów uczniów). Przygotowanie do zawodu i zatrudnianie osób 

upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. Podstawa programowa kształcenia 

ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym: cele i treści 

nauczania, zasady pracy, ocena opisowa. Diagnoza funkcjonalna osób z upośledzeniem: profil 

psychoedukacyjny Schoplera, profil osiągnięć ucznia Kielina, interpretacja diagnoz i innych danych 

uzyskanych od osób współpracujących z nauczycielem. Działalność organizacji społecznych i 

charytatywnych na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym. 

Literatura podstawowa: 



1. Jacek Kielin. Profil osiągnięć ucznia. Przewodnik dla nauczycieli i terapeutów z placówek specjalnych. 

Gdańsk 2009. 

2. Diagnoza wielospecjalistyczna i konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-

terapeutycznych dla uczniów głębiej upośledzonych umysłowo. Red. Piszczek M. Warszawa 2011. 

3. Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym. 

Część I i II. Red. Piszczek M. Warszawa 2001, 2002. 

4. Naprawa R., Tanajewska A., Korzeniewska E. Gotowi do startu. Program edukacji i wychowania dla 

dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 

Literatura dodatkowa: 

1. Witkowski, T. Poziom rozwoju społecznego upośledzonych umysłowo (1988) Lublin: RW KUL 

2. Pilecki J., Usprawnienie, wychowanie i nauczanie osób z głębszym upośledzeniem umysłowym. 

Kraków 2003. 

3. Rewalidacja – czasopismo dla nauczycieli, wydawane przez CMPP-P MEN. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

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

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

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

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

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

stwierdzenia stopnia odpowiedzialności jaką wykazuje względem podejmowania obowiązków związanych z 

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

odpowiedzialności za osoby dla których zdobywa wykształcenie. 

Forma i warunki zaliczenia: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Studiowanie literatury 15 godzin 



Przygotowanie do zajęć 25 godzin 

Przygotowanie do zaliczenia 10 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 do zajęć 25 godzin 

Przygotowanie do zaliczenia 10 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Współpraca z rodziną, opiekunami i specjalistami 

Nazwa w języku angielskim:  Cooperation with family, carers and specialists 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika specjalna 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Czwarty 

Semestr:  Siódmy 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Renata Matysiuk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Renata Matysiuk 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką, 

formami i różnymi uwarunkowaniami współpracy 

żłobka/przedszkola/szkoły ze środowiskiem 

rodzinnym, wskazanie na konieczność 

wieloaspektowego i interdyscyplinarnego 

przygotowania zawodowego pedagogów 

specjalnych. Ponadto zaprezentowanie praktycznych 

umiejętności prowadzenia spotkań z rodzicami. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

S_U05 
potrafi kierować pracą zespołu specjalistów w zakresie udzielanej 

pomocy oraz uczestników zajęć socjoterapeutycznych 
K_U07 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawy pedagogiki i psychologii 

Treści modułu kształcenia: 

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

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

demograficznego; funkcja przeciwdziałania ubóstwu rodzin; wybrane programy socjalnego i 

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

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

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



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

komunikacyjnych nauczyciela w budowaniu pozytywnej współpracy. Formy współdziałania rodziców z 

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

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

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

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

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

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

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

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

pracy asystenta rodziny skoncentrowane na rozwiązywaniu problemów, praktyczne zastosowanie idei 

empowermentu w pracy asystenta rodziny, zapoznanie z przykładowymi narzędziami wykorzystywanymi 

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

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

Uwagi i wnioski. 

Literatura podstawowa: 

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

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

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

prowadzone metodą warsztatową w szkole podstawowej, Toruń 2002. 

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

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

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

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

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

2004. 

Literatura dodatkowa: 

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

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

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

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

2003 

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

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

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

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

Warszawa 2011. 

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

GWP, Sopot 2012. 

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

Poznań 2001. 

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



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

Wyd. Świętego Wojciecha, Poznań 2010. 

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

2007. 

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

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

współdziałanie?, Wyd. MiND, 2012. 

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

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

familiologicznej, Wyd. AKAPIT, Toruń 2008. 

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

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

Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa 2009. 

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

Marszałek, Toruń 2004. 

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

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

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

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

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

Wyd. WSiP, Warszawa 2008. 

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

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

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

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

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

1998. 

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

2000. 

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

Kraków 2008. 

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

2003. 

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

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

zabaw i uroczystości, Wyd. RAABE, Warszawa 2012. 

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

Warszawa 2013. 

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

2014. 

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



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

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

Warszawa 2015. 

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

Kraków 2009. 

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

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

Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2008. 

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

Impuls, Kraków 2007. 

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

Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2004. 

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

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

44. https://www.researchgate.net/publication/254190424_Working_in_partnership_with_family_carers_The

_importance_of_learning_from_carers'_experiences 

45. https://www2.health.vic.gov.au/Api/downloadmedia/%7B97DE7A56-48CF-4D00-9DDB-

E4927C9C48E4%7D 

46. https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1277163/retrieve 

47. https://www.chiefpsychiatrist.wa.gov.au/wp-content/uploads/2017/04/A-Practical-Guide-for-working-

with-people-with-a-mental-illness-February-2016-1.pdf 

48. https://www.education.vic.gov.au/Documents/childhood/providers/edcare/pracpartner.pdf 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Laboratoria oparte o analizę zespołowych prezentacji przygotowywanych przez studentów; dyskusja 

negatywnych zjawisk społecznych zagrażających współczesnej rodzinie oraz ukazanie form i metod 

współpracy z rodziną 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

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

referatów i projektów praktycznych podanych wcześniej zagadnień. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Podstawą uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest spełnienie następujących warunków: co najwyżej dwie 

nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach, przekazanie w formie prezentacji multimedialnej na 

nośniku CD-DVD na wybrany przez grupę jeden z przedstawionego zestawu tematów związanych z 

problematyka współpracy z rodzicami (wraz z prezentacją multimedialną na nośniku CD-DVD powinna się 

znajdować bibliografia i netografia dotyczące prezentowanego zagadnienia), przygotowanie scenariusza 

spotkań z rodzicami (wybrane formy współpracy), uzyskanie łącznie za wszystkie zadania minimum 8 

punktów. Punkty uzyskuje się za: frekwencję (wszystkie ćwiczenia rozliczone – 2 pkt, co najwyżej 1 

ćwiczenie nierozliczone – 1 pkt.), aktywność (wygłoszenie wprowadzenia do dyskusji, głos w dyskusji) od 0 

do 2 pkt., wykonanie zadań w grupach od 0 do 3 pkt, przygotowanie scenariusza spotkań z rodzicami od 0 

do 5 pkt. 0-7 pkt. ocena 2,0; 8 pkt. ocena 3,0; 9-10 pkt. ocena 3,5; 11-12 pkt. ocena 4,0; 13-14 pkt. ocena 

4,5; 15-16 pkt. ocena 5,0. 

https://www2.health.vic.gov.au/Api/downloadmedia/%7B97DE7A56-48CF-4D00-9DDB-E4927C9C48E4%7D
https://www2.health.vic.gov.au/Api/downloadmedia/%7B97DE7A56-48CF-4D00-9DDB-E4927C9C48E4%7D


Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Ćwiczenia 30 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do ćwiczeń 
20 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 30 godzin 

Konsultacje 5 godzin 

Studiowanie literatury, samodzielne przygotowanie 

się do ćwiczeń 
30 godzin 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

przedmiotu 
35 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 

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Czwarty 

Semestr:  Siódmy 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Beata Bocian-Waszkiewicz 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Beata Bocian-Waszkiewicz 

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 

potrafi identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska i 

procesy społeczne oraz relacje między nimi z wykorzystaniem wiedzy 

dotyczącej funkcjonowania dziecka z niepełnosprawnością 

K_U09 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia 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 godzn 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Modele i standardy wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka oraz wczesnej interwencji i terapii 

Nazwa w języku angielskim:  
Models and standards of early support of child development and early 

intervention of therapeutic 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Pedagogika specjalna 

Jednostka realizująca:  Instytut pedagogiki 

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

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

Rok studiów:  Czwarty 

Semestr:  Siódmy 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Ewa Jówko 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Ewa Jówko 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z 

zakresu wczesnej interwencji i wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka, oraz przygotowanie 

do podejmowania działań z zakresu wczesnego 

wspomagania i wczesnej interwencji. 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

W_02 
zna modele i standardy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz 

wczesnej interwencji terapeutycznej 
K_W09 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 
kierunkowego 

U_01 
potrafi określać organizację, modele i standardy wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka oraz wczesnej interwencji terapeutycznej 
K_U05 

Symbol 
efektu 

Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 
kierunkowego 

K_01 wykorzystuje zdobytą wiedzę do analizy zdarzeń pedagogicznych K_K02 

Forma i typy zajęć: Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



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

wykonywania zawodu pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

Treści modułu kształcenia: 

Wczesna interwencja a wczesne wspomaganie rozwoju – analiza pojęć. Założenia programu wczesnej 

interwencji i wczesnego wspomagania w zakresie pomocy dziecku i rodzinie. Modele wczesnej interwencji. 

System wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji w polsce (system zdrowia, system 

edukacji, system społeczny. Diagnozowanie potrzeb dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju 

dzieci. Działalność placówek oświatowych w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju. Nadzór, 

ewaluacja i współpraca różnych placówek w realizacji wczesnego wspomagania na rzecz rozwoju dzieci i 

ich rodzin. Ewaluacja skuteczności udzielanej dziecku i rodzinie pomocy. Kwalifikacje, wymagania 

programowe zespołu zatrudnionego we wczesnej interwencji i wczesnym wspomaganiu. 

Literatura podstawowa: 

1. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i 

Barbary Winczury. - Wyd. 4.  - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013. 

2. Interdyscyplinarne uwarunkowania rozwoju małego dziecka : wybrane zagadnienia / pod red. 

Radosława Piotrowicza. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2014.  - 

(Wczesna Interwencja - Pomoc Dziecku i Rodzinie) 

3. Wczesna interwencja - wsparcie dziecka i rodziny : materiały z sympozjum naukowego / redakcja 

Barbara Ewa Abramowska, Krystyna Podhajska. - Warszawa : Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną, © 2018. 

4. Małe dziecko : troska, akceptacja, bezpieczeństwo, uczenie / pod redakcją Radosława Piotrowicza. - 

Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2017.  - (Wczesna Interwencja - Pomoc 

Dziecku i Rodzinie) 

Literatura dodatkowa: 

1. Małe dziecko - dużo pomysłów : wybrane obszary wspomagania rozwoju dziecka / pod redakcją 

Radosława Piotrowicza, Małgorzaty Walkiewicz-Krutak. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii 

Pedagogiki Specjalnej, 2016.  - (Wczesna Interwencja - Pomoc Dziecku i Rodzinie) 

2. Interdyscyplinarne spojrzenie na wsparcie dziecka i jego rodziny w procesie wczesnej interwencji / pod 

redakcją naukową Sylwii Wrony i Szymona Godawy. - Wydanie I.  - Katowice : Wydawnictwo 

Uniwersytetu Śląskiego, 2017.  - (Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób 

Niepełnosprawnych ; t. 24 (1/2017) 

3. Wczesna interwencja terapeutyczna : stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia / 

Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2008. 

4. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi / red. Teresa Kaczan, 

Robert Śmigiel. - Wyd. 2.  - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012. 

5. Autyzm a wczesna interwencja : rzeczowe pytania, życiowe odpowiedzi / James Ball; przekład 

Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016. 

6. Współczesne tendencje we wczesnej interwencji u dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub 

niepełnosprawnych : perspektywa edukacyjna / Małgorzata skórczyńska. - Kraków : "Impuls", 2006. 



7. Gry i zabawy we wczesnej interwencji : ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i 

przetwarzania sensorycznego / Barbara Sher ; przekł. Emilia Bochenek. - Gdańsk : Harmonia 

Universalis , 2013.  - (Biblioteka Integracji Sensorycznej) 

8. Dzieci przedwcześnie urodzone : możliwości wsparcia i pomocy / pod redakcją Małgorzaty Wójtowicz-

Szefler. - Warszawa : Difin, 2018.  - (Engram) 

9. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu - przykład edukacji inkluzyjnej 

indywidualnego / Ewa Jówko. Edukacja inkluzyjna : synergia działań Siedlce : Wydawnictwo Naukowe 

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2019 Strony 193-213. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład audytoryjny. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Test zaliczeniowy. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Podstawą uzyskania zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu. 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 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 20 godzin 

Przygotowanie się studenta do wykładów 15 godzin 

Studiowanie literatury 15 godzin 

Przygotowanie do egzaminu 20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Wykłady 30 godzin 

Konsultacje 4 godziny 

Przygotowanie się studenta do wykładów 20 godzin 



Studiowanie literatury 26 godzin 

Przygotowanie do egzaminu 20 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

 


