
KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Organizacja wspomagania rozwoju dziecka 

z problemami emocjonalnymi i 

zaburzeniami zachowania 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Organization of child development support 

with emotional problems and behavioral 

disorders 

Kierunek studiów  Pedagogika 

Poziom studiów (I, II, jednolite 

magisterskie) 

II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Pedagogika 

Język wykładowy Język polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba 

odpowiedzialna 

Dr Magdalena Parzyszek 

 

 

Forma zajęć (katalog 

zamknięty ze 

słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

ćwiczenia 10 II 
2 

 

Wymagania 

wstępne 

 

W1 - zainteresowanie problematyką 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 - uzyskanie podstawowej wiedzy dotyczącej zaburzeń emocjonalnych oraz zaburzeń 
zachowania 



C2 - uzyskanie umiejętności analizy problemów emocjonalnych i zaburzeń zachowania 

dzieci i młodzieży 

C3 - kształtowanie kompetencji społecznych koniecznych w organizacji wspomagania 

rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania 

C4- nabycie umiejętności organizowania wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży 

 

  



 

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów 

kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 

Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

WIEDZA 

K_W01 Zna, rozumie, charakteryzuje specyfikę przedmiotową i 

metodologiczną pedagogiki (główne szkoły, orientacje 

badawcze, strategie i metody badań ilościowych i 

jakościowych), identyfikuje i wyjaśnia zależności między 

stanowiskami i podejściami metodologicznymi w 

pedagogice i w dyscyplinach pokrewnych (głównie 

socjologii i psychologii) 

K_W02, 

 

K_W02 Zgodnie z  wybraną indywidualnie ścieżką kształcenia 

skoncentrowaną tematycznie na problematyce jednej z 

subdyscyplin pedagogiki, w sposób pogłębiony zna, 

rozumie i prezentuje teorie, metodologie szczegółowe oraz 

procedury badawcze, wyjaśnia ich proweniencje i 

wskazuje relacje miedzy nimi 

K_W03, 

K_W03 Zna, rozumie i szczegółowo opisuje charakter, miejsce i 

znaczenie nauk społecznych w systemie nauk oraz ich 

relacje do innych nauk 

K_W04 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 Respektuje zasady etyki chrześcijańskiej przy 

rozwiązywaniu wybranych problemów pedagogicznych 

K_U04, 

K_U02 Potrafi generować autorskie, oryginalne rozwiązania 

złożonych problemów pedagogicznych, prognozować 
przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki 

planowanych działań w określonych obszarach 

praktycznych 

K_U05, 

K_U03 Potrafi syntetycznie formułować opinie i sądy, 

dokonywać rekapitulacji stanowisk uczestników dyskusji, 

przestrzega zasad kultury wypowiedzi, moderuje dyskusję 
nad fragmentem swojej pracy magisterskiej 

K_U07 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 



K_K01 Jest gotów do inicjowania działań na rzecz opieki i 

wychowania w wybranych środowiskach społecznych 

K_K04, 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Treści programowe przedmiotu 

1. Możliwości wspomagania rozwoju dziecka (rozwój emocjonalny dziecka, symptomy 

zaburzeń, przyczyny powstawania i rozwoju zaburzeń emocjonalnych) 

2. Analiza wybranych problemów emocjonalnych i zaburzeń zachowania, m.in. 

nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia łaknienia, nieśmiałość, dziecko uparte, 

dziecko nieposłuszne, dziecko "roszczeniowe", dziecko z małym poczuciem własnej 

wartości, dziecko zazdrosne o młodsze rodzeństwo, dziecko agresywne  

3. Wybrane formy pomocy dziecku 

 
 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 

efektu 

Metody dydaktyczne 

(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 

(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 

(lista wyboru) 

WIEDZA 

K_W01 

K_W02 

K_W03 

 

 

Wykład 

konwersatoryjny; 

Wykład problemowy; 

Wykład z 

wykorzystaniem 

prezentacji 

mulitmedialnych; 

Praca z tekstem 

Monitorowanie i 

informacja zwrotna od 

grupy lub prowadzącego; 

Kolokwium; 

Lista obecności; 

Zaliczenie pisemne 

Sprawdzenie umiejętności 

praktycznych 

Protokół listy 

obecności; 

Prace studentów;  

Zapis w arkuszu ocen; 

Karta oceny prezentacji 

Oceniony tekst pracy 

pisemnej 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 Dyskusja;  

Dialog polegający na 

rozwiązywaniu sytuacji 

problemowej 

Monitorowanie i 

informacja zwrotna od 

grupy lub prowadzącego;  

zaliczenie pisemne 

Zapis w arkuszu ocen; 

Karta oceny prezentacji 



K_U02 Analiza tekstu; 

 

Sprawdzenie umiejętności 

praktycznych 

Oceniony tekst pracy 

pisemnej; 

Karta oceny projektu 

K_U03 Ćwiczenia praktyczne 

Studium przypadku 

Prezentacja Karta oceny projektu 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 Dyskusja;  

Dialog polegający na 

rozwiązywaniu sytuacji 

problemowej 

Monitorowanie i 

informacja zwrotna od 

grupy lub prowadzącego 

zaliczenie pisemne 

Zapis w arkuszu ocen; 

Karta oceny prezentacji 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

1. Obecność na zajęciach – 10% oceny 

2. Aktywność na zajęciach – 20% oceny 

3. Realizacja projektu – 20% oceny 

4. Kolokwium – 50% oceny 

 

 

Ocena niedostateczna  

W- student nie zna podstawowych terminów związanych z przedmiotem ćwiczeń 
K- student nie potrafi zastosować podstawowych narzędzi do analizy problemu 

U- student nie jest przekonany o wadze zachowania się w sposób profesjonalny 

Ocena dostateczna 

W- student zna wybrane terminy związane z przedmiotem konwersatorium 

K- student potrafi zastosować podstawowe narzędzia do analizy sytuacji, ale nie potrafi 

sprawnie nimi operować 
U- student jest przekonany o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, ale nie jest 

przekonany o konieczności nieustannej pracy nad swoimi kompetencjami 

Ocena dobra 

W- student zna większość terminów związanych z pracą  
U- student potrafi zastosować podstawowe narzędzia do pracy z dzieckiem, ale w stopniu 

zadowalającym 

K- student jest przekonany o wadze zachowania się w sposób profesjonalny i o konieczności 

podniesienia swoich kwalifikacji 

Ocena bardzo dobra 

W- student zna wszystkie najważniejsze terminy związane z przedmiotem ćwiczeń i rozumie 

ich zastosowanie 



U- student potrafi zastosować posiadaną wiedzę oraz potrafi swobodnie nią dysponować 
K- student jest przekonany o wadze profesjonalnego zachowania się i o konieczności 

nieustannego dokształcania się w zakresie swoich kompetencji i umiejętności 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z 

nauczycielem  

 

10 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 

 

15 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa, Warszawa 2005 

Grzesiuk, L. red., Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy, 

Warszawa 1994. 

Literatura uzupełniająca 

 

 

Herbert H., Rozwód w rodzinie, Gdańsk 2005 

Kołakowski A., Walończyk T. i inni, red., ADHD - zespół nadpobudliwości 

psychoruchowej, Gdańsk 2007 

Hang G., Agresja w przedszkolu, Kielce 2003 

Badora S., Czeredrecka B., Marzec D., Rodzina i formy jej wspomagania, Kraków 2001. 

Judziłł I., Kary i nagrody w wychowaniu, Warszawa 1986. 

Marynowicz-Hetka E., Pomoc w rozwoju dziecku i rodzinie, Łódź 1996. 

 

 

 

 

 


