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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Pedagogika specjalna 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Special education 

Kierunek studiów  Pedagogika  

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I stopień 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarna 

Dyscyplina Pedagogika 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dorota Kornas-Biela 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 2 4  

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne W1 - podstawowa wiedza z zakresu rozwoju człowieka  
 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

1. Przekazanie wiedzy o teoretycznych i praktycznych zagadnieniach pedagogiki specjalnej.   

2. Zapoznanie studentów ze specyfiką wychowania i kształcenia oraz sytuacją społeczną osób z 
niepełnosprawnością. 

3. Uwrażliwienie studentów na potrzeby, ograniczenia i możliwości osób z niepełnosprawnością, 
zapoznanie ze specyfikę doświadczeń członków rodziny i funkcjonowanie rodzin z osobą z 
niepełnosprawnością w aspekcie zadań pedagoga.  
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

K_W02 Posiada elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat 
pedagogiki specjalnej obejmującą jej terminologię, teorię i 
metodykę, paradygmaty i modele podejścia do osoby z 
niepełnosprawnością.  

K_W02, P6U_W1 

K_W02 Ma uporządkowaną wiedzę na temat różnych środowisk 
wychowawczych (rodzina, przedszkole, szkoła, inne instytucje 
o charakterze edukacyjno-terapeutycznym), ich roli w rozwoju 
dziecka ze specyficznymi trudnościami rozwojowymi a także 
współpracy między środowiskami.  
 

K-O5, P6U_W2 

W_…   

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U09 Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z 
zakresu pedagogiki specjalnej  oraz powiązanych z nią 
dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów 
edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, 
profilaktycznych i pomocowych, a także motywów, modeli i 
wzorów ludzkich zachowań z odniesieniami do tradycji 
nauczania Kościoła katolickiego i św. Jana Pawła II 

P6U_U1 

U_02   

U_….   

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Jest przekonany o wadze zachowania się w sposób 
profesjonalny wobec osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, 
o potrzebie przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz 
kierowania się normą personalistyczną w pracy z osobami o 
specjalnych potrzebach edukacyjnych.  

P6U_K1 

K_02   

K_...   

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Klasyfikacje osób  z niepełnosprawnością i subdyscypliny pedagogiki specjalnej.  
2. Podstawowe pojęcia pedagogiki specjalnej.  
3. Pedagogika specjalna - jej przedmiot i cele w ujęciu różnych autorów. 
4. Paradygmatyczne zmiany w pedagogice specjalnej – tradycyjne i nowe podejście do człowieka ze 
specjalnymi potrzebami życiowymi, ujęcie personalistyczne. Semantyka niepełnosprawności.  
5. Modele podejścia diagnostyczno-terapeutycznego – model medyczny, oparty na teorii uczenia 
się i rozwojowy. 
6. Problemy wychowawcze i edukacyjne w kontekście niepełnosprawności  
7. Obraz osoby z niepełnosprawnością w społeczeństwie – postawy społeczne wobec osób z 
niepełnosprawnością.  
8. Niepełnosprawność, choroba, cierpienie w nauczaniu Kościoła katolickiego.   
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V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Wykład konwencjonalny  Prezentacje 
multimedialne 

W_02 Wykład konwencjonalny  Prezentacje 
multimedialne 

W_03… Film dydaktyczny  Film w zasobach 
własnych  

W_04 Studium przypadku  Dokument obecności 
osób z 
niepełnosprawnością lub 
ich członka rodziny na 
zajęciach ze studentami 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Wykład konwencjonalny  Prezentacje 
multimedialne 

U_02 Dyskusja  Notatki własne  

U_…. Studium przypadku – 
obecność rodzica dzieci z 
niepełnosprawnością 

  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Metoda obserwacji 
uczestniczącej 

 Karty oceny  

K_02 Dyskusja  Notatki własne 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia 

BARDZO DOBRY   

Ma na wysokim poziomie uporządkowaną wiedzę na temat metodologicznych problemów pedagogiki 

specjalnej, jej terminologii, rozwoju dziecka ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi oraz 

uwarunkowań i prawidłowości rządzących rozwojem i wychowaniem dziecka ze SPE, a także 

współpracy między środowiskami edukacyjnymi i wychowawczymi. W zakresie umiejętności bardzo 

dobrze potrafi  wykorzystywać nabytą wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki  specjalnej w celu 

analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, 

kulturalnych, profilaktycznych i pomocowych w świetle nauki Kościoła katolickiego. W zakresie 

kompetencji społecznych podkreśla potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego, jest 

głęboko przekonany o konieczności zindywidualizowanych działań pedagogicznych w stosunku do 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

DOBRY   

Ma uporządkowaną wiedzę na temat metodologicznych problemów pedagogiki specjalnej, jej 

terminologii, rozwoju dziecka ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi oraz uwarunkowań i 
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prawidłowości rządzących rozwojem i wychowaniem dziecka ze SPE, a także współpracy między 

środowiskami edukacyjnymi i wychowawczymi. W zakresie umiejętności potrafi wykorzystywać nabytą 

wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki  specjalnej w celu analizowania i interpretowania problemów 

edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, profilaktycznych i pomocowych w świetle 

nauki Kościoła katolickiego. W zakresie kompetencji społecznych rozumie potrzebę ciągłego 

dokształcania się i rozwoju osobistego, jest przekonany o konieczności zindywidualizowanych działań 

pedagogicznych w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

DOSTATECZNY   

Ma na dostatecznym poziomie uporządkowaną wiedzę na temat metodologicznych problemów 

pedagogiki specjalnej, jej terminologii, rozwoju dziecka ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi 

oraz uwarunkowań i prawidłowości rządzących rozwojem i wychowaniem dziecka ze SPE, a także 

współpracy między środowiskami edukacyjnymi i wychowawczymi. W zakresie umiejętności potrafi na 

niskim poziomie wykorzystywać nabytą wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki  specjalnej w celu 

analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, 

kulturalnych, profilaktycznych i pomocowych w świetle nauki Kościoła Katolickiego. W zakresie 

kompetencji społecznych słabo rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego, jest 

słabo przekonany o konieczności zindywidualizowanych działań pedagogicznych w stosunku do 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

NIEDOSTATECZNY   

Nie ma uporządkowanej wiedzy na temat metodologicznych problemów pedagogiki specjalnej, jej 

terminologii, rozwoju dziecka ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi oraz uwarunkowań i 

prawidłowości rządzących rozwojem i wychowaniem dziecka ze SPE, a także współpracy między 

środowiskami edukacyjnymi i wychowawczymi. W zakresie umiejętności nie potrafi wykorzystywać 

nabytą wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki  specjalnej w celu analizowania i interpretowania 

problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, profilaktycznych i 

pomocowych w świetle nauki Kościoła Katolickiego. W zakresie kompetencji społecznych nie przyswoił 

potrzeby ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego, jest niedostatecznie przekonany o 

konieczności zindywidualizowanych działań pedagogicznych w stosunku do uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi.  

Sposób weryfikacji: Egzamin pisemny, 80% ocena z egzaminu, 20% obecność 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

15 godz. wykładów + dostępność na 
konsultacjach  

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

60 godz. 
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