
KARTA PRZEDMIOTU  

 
I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Metodyka wspomagania rozwoju dziecka ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Methodology to support the development of  

a child with special educational needs 

Kierunek studiów  Pedagogika, spec. pedagogika szkolna  

z elementami terapii pedagogicznej 

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

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Pedagogika 

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Mgr Magdalena Wójcik 

 

 

Forma zajęć (katalog 

zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład - - 2 

konwersatorium - - 

ćwiczenia 15 Zimowy 

laboratorium - - 

warsztaty - - 

seminarium - - 

proseminarium - - 

lektorat - - 

praktyki - - 

zajęcia terenowe - - 

pracownia dyplomowa - - 

translatorium - - 

wizyta studyjna - - 

 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki specjalnej, psychologii rozwoju  

i wychowania 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1:Zapoznanie z pojęciem oraz typologią specjalnych potrzeb edukacyjnych 

C2:Zapoznanie z dobrymi praktykami w zakresie wspomagania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi 

C3:Zapoznanie z regulacjami prawnymi w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi 

C4:Zapoznanie z trójpoziomowym modelem postępowania wobec ucznia ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi 

C5:Kształtowanie umiejętności opercjonalizacji wybranymi narzędziami diagnostycznymi 

C6:Kształtowanie umiejętności diagnozowania i prognozowania w zakresie wybranych problemów dziecka ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

C7:Kształtowanie umiejętności planowania form pomocy dla dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

C8:Kształtowanie umiejętności pracy w grupie 

C9:Kształtowanie umiejętności twórczej refleksji 

 

  



 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do efektu 

kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student zna pojęcie oraz typologię specjalnych potrzeb edukacyjnych K_W03 

W_02 Student posiada wiedzę odnośnie dobrych praktyk  

w zakresie wspomagania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi 

K_W03 

W_03 

 

W_04 

Student zna regulacje prawne w obszarze kształcenia uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Student posiada wiedzę odnośnie modelu postępowania wobec ucznia 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

K_W03 

K_W07 

K_W07 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi posługiwać się wybranymi narzędziami 

diagnostycznymi, tj. za ich pomocą przeprowadzić badanie 

K_U01 

U_02 Na podstawie uzyskanych w toku badania wyników, student potrafi 

sformułować diagnozę problemów dziecka 

K_U02 

U_03 

 

 

U_04 

Na podstawie uzyskanych w toku badania wyników oraz 

sformułowanej diagnozy, student potrafi prognozować dalszą sytuację 
dziecka (prognoza pozytywna, prognoza negatywna) 

Student potrafi zaplanować formy pomocy dla dziecka ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, adekwatnie do potrzeb podmiotu 

K_U03 

K_U05 

 

K_U05 

 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student potrafi pracować w grupie K_K5 

K_02 Student jest zdolny do twórczej refleksji K_K06 

K_K07 

- - - 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni szkolnej - pojęcie i typologia 

specjalnych potrzeb edukacyjnych, wspomaganie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

regulacje prawne w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

2. Trójpoziomowy model postepowania z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (na 

przykładzie dziecka wykazującego niedostosowanie społeczne) - poziom diagnostyczny, poziom programowy, 

poziom praktyczny 

 

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 Egzamin ustny Karta zaliczeniowa 

W_02 Wykład konwencjonalny 

Praca z tekstem 

Dyskusja 

Egzamin ustny Karta zaliczeniowa 

W_03 

W_04 

Wykład konwencjonalny 

Wykład problemowy 

Dyskusja 

Egzamin ustny 

Egzamin ustny 

Karta zaliczeniowa 

Karta zaliczeniowa 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Analiza tekstu 

Ćwiczenie praktyczne 

Sprawdzenie umiejętności 

praktycznych 

Indywidualna praca pisemna 

Praca zaliczeniowa (projekt) 

w formie papierowej lub na 

nośniku CD 

Karta zaliczeniowa 

U_02 Metoda projektu 

Dyskusja 

Przygotowanie projektu Praca zaliczeniowa (projekt) 

w formie papierowej lub na 

nośniku CD 

Karta zaliczeniowa 



U_03 

 

 

 

U_04 

Metoda projektu 

 

 

 

Metoda projektu 

Przygotowanie projektu 

 

 

 

Przygotowanie projektu 

Praca zaliczeniowa (projekt) 

w formie papierowej lub na 

nośniku CD 

Karta zaliczeniowa 

Praca zaliczeniowa (projekt) 

w formie papierowej lub na 

nośniku CD 

Karta zaliczeniowa 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja 

Burza mózgów 

Przygotowanie projektu Praca zaliczeniowa (projekt) 

w formie papierowej lub na 

nośniku CD 

Karta zaliczeniowa 

K_02 Ćwiczenie praktyczne 

Dyskusja 

Egzamin ustny Karta zaliczeniowa 

- - - - 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi 

25% oceny końcowej - obecność na zajęciach 

25% oceny końcowej - aktywne uczestnictwo w zajęciach 

50% oceny końcowej - ocena z egzaminu ustnego (na podstawie przygotowanego przez studenta projektu oraz 

zagadnień podejmowanych w trakcie zajęć) 
Wymagania na poszczególną ocenę: 
• Gdy u studenta stwierdza się brak podstawowej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i 

społecznych, otrzymuje on ocenę niedostateczną (2,0). 

• Gdy student posiada podstawową wiedzę (popełniając przy tym liczne błędy formalno-językowe), 

umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne, otrzymuje ocenę dostateczną (3,0). 

• Gdy student posiada zadowalającą wiedzę (ze znacznymi niedociągnięciami), umiejętności oraz 

kompetencje personalne i społeczne, otrzymuje ocenę dostateczny plus (3,5). 

• Student otrzymuje ocenę dobrą (4,0), gdy posiada rzetelną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje 

personalne i społeczne). 

• Student otrzymuje ocenę dobry plus (4,5), gdy posiada bardzo dobrą wiedzę, umiejętności oraz 

kompetencje personalne i społeczne. 

• Student otrzymuje ocenę bardzo dobrą (5,0), gdy posiada wyczerpującą wiedzę, umiejętności oraz 

kompetencje personalne i społeczne. 

 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  

 

15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 

 

7,5 
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