
KARTA PRZEDMIOTU  

 

• Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej 
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Theoretical foundations of pedagogical therapy 
Kierunek studiów  Pedagogika 
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II stopień 
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 
Dyscyplina Pedagogika 
Język wykładowy Język polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr Aleksandra Borowicz 
 

Forma zajęć (katalog 

zamknięty ze słownika) 
Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 2 2 
konwersatorium   

ćwiczenia   
laboratorium   
warsztaty   
seminarium   
proseminarium   
lektorat   
praktyki   
zajęcia terenowe   
pracownia dyplomowa   
translatorium   
wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu pracy z uczniem ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 

 

• Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1. Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi terapii pedagogicznej. 

C2. Zapoznanie studentów z zasadami i wybranymi metodami terapii pedagogicznej.  

C3. Twórcze poszukiwanie rozwiązań dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 

  



 

• Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 
WIEDZA 

W_01 W sposób pogłębiony zna, rozumie i prezentuje teorie, metodologie 
szczegółowe oraz procedury badawcze dotyczące terapii 
pedagogicznej 

K_W03; P7S_WG2 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Potrafi wnikliwie obserwować, wyszukiwać i przetwarzać informacje 

na temat zjawisk społecznych, interpretować je z punktu widzenia 
problemów edukacyjnych z wykorzystaniem wiedzy z pedagogiki 
oraz pokrewnych dyscyplin 

K_U02; P7S_UW2 

U_02 Respektuje zasady etyki chrześcijańskiej przy rozwiązywaniu 
wybranych problemów pedagogicznych 

K_U04; P7U_U1 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 Jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści, precyzyjnie 

wyraża odrębne stanowisko 
K_K01; P7S_KK1 

K_02 Uznaje wartość nauk pedagogicznych w integralnym rozwoju 
jednostki i budowaniu prawidłowych więzi w środowiskach 
społecznych, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym 

K_K02; P7S_KK2 

K_03 Kieruje się profesjonalizmem i przestrzega zasad etyki zawodowej; 
dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne 
związane z własną i cudzą pracą edukacyjną; poszukuje optymalnych 
rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań 
pedagogicznych 

K_K06; P7U_K1; 

P7S_KR1 

 

• Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Wprowadzenie do problematyki terapii pedagogicznej. 
2. Zasady terapii pedagogicznej. 
3. Organizacja pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w polskiej oświacie. 
4. Skład i zadania zespołu koordynującego pracę z uczniem ze SPE. 
5. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia. 
6. Trudności uczniów ze specjalnymi potzrebami edukacyjnymi. 
7. Wybrane narzędzia diagnostyczne do oceny funkcjonowania uczniów ze SPE. 
8. IPET dla ucznia ze SPE. 
9. Wbrane metody terapii pedagogicznej. 
10. Organizacja miejsca pracy dla ucznia ze SPE. 

 

• 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 konwersatoryjny Monitorowanie i informacja Karta oceny; 



wykład problemowy 
wykład z wykorzystaniem 
prezentacji multimedialnej 

zwrotna od grupy lub 
prowadzącego; 
Egzamin 

Zapis w arkuszu ocen. 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Praca z tekstem; 

Dyskusja 
Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Karta oceny 

U_02 Burza mózgów Monitorowanie i informacja 
zwrotna od grupy lub 
prowadzącego; 
Egzamin 

Karta oceny; 
Zapis w arkuszu ocen. 

    
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Burza mózgów Przygotowanie/wykonanie 
projektu 

Karta oceny projektu 

K_02 dyskusja, dialog polegający 
na rozwiązywaniu sytuacji 
problemowej 

Monitorowanie i informacja 
zwrotna od grupy lub 
prowadzącego; 
Egzamin 

Zapis w arkuszu ocen;  
Zapis w arkuszu ocen. 

K_03 dyskusja, dialog polegający 
na rozwiązywaniu sytuacji 
problemowej 

Przygotowanie/wykonanie 
projektu 

Karta oceny projketu 

 

 

• Kryteria oceny, wagi… 

Ocena bardzo dobra: Student osiągnął zaplanowane efekty kształcenia, posiada pogłębioną znomość 

omawianych treści; wykazał się znajmością zalecanych pozycji bibliograficznych; Na egzaminie końcowym 

osiągnął wynik wskazujący na znajmości treści programowych w przedziale między 91-100%. 

Ocena dobra: Student osiągnął zaplanowane efekty kształcenia, posiada uporządkowaną znomość 

omawianych treści, ujawnił nieznaczne braki w znajmości omawianych zagadnień lub w studium 

obowiązkowej literatury przedmiotu. Na egzaminie końcowym osiągnął wynik wskazujący na znajmości 

treści programowych w przedziale między 71-90%. 

Ocena dostateczna: Student osiągnął zaplanowane efekty kształcenia, posiada elementarną znajomość 

omawianych treści, jednak ujawnił braki w znajmości omawianych zagadnień lub w studium obowiązkowej 

literatury przedmiotu.Na egzaminie końcowym osiągnął wynik wskazujący na znajmości treści 

programowych w przedziale między 51-70%. 

Ocena niedostateczna: Student nie osiągnął zakładnych efektów kształcenia, wykazywał poważne braki w 

znajomości poruszanej problematyki przedmiotu. Na egzaminie końcowym osiągnął wynik wskazujący na 

znajmości treści programowych poniżej 50%. 

 

 



• Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

15 
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