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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Kształcenie segregacyjne, integracyjne i 
inkluzyjne uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną na I i II etapie nauczania 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Segregation, integration and inclusive education 
of students with intellectual disabilities at the 
first and second stage of education 

Kierunek studiów  Pedagogika specjalna 

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

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Pedagogika 

Język wykładowy Język polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna S. mgr Iwona Lis 

 

Forma zajęd (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   1 

konwersatorium   

dwiczenia 15 4 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki specjalnej i psychologii rozwoju 
człowieka. 

. 
 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1- poznanie podstawowych pojęd : kształcenie segregacyjne, integracyjne i inkluzyjne. 
C2 - poznanie podstawowych zagadnieo związanych z kształceniem segregacyjnym, integracyjnym i 
inkluzyjnym uczniów z niepełnosprawnością intelektualną na I i II etapie nauczania. 
C3 –zdobycie wiedzy na temat aktualnych podstaw prawnych dotyczących kształcenia 
segregacyjnego, integracyjnego i inkluzyjnego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną na I i II 
etapie nauczania w świetle podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym w szkołach 
podstawowych. 
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C4 – wdrażanie w samodzielną prezentację zagadnieo związanych z przedmiotem zajęd oraz do 
aktywności w dyskusji. 

 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

K_W01 zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i 
pedagogice specjalnej oraz rozumie jej źródła i zastosowania w 
obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych, np. kształcenie 
segregacyjne, integracyjne i inkluzyjne 

K_W01 

K_W02 ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia 
osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi 
oraz uwzględnia ich potrzeby biologiczne, psychologiczne i 
zdrowotne oraz ich podstawy ontologiczne, antropologiczne, 
aksjologiczne i społeczno-kulturowe; zna i rozróżnia specyfikę 
procesów: nauczania, kształcenia, wychowania 

K_W03 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 potrafi posługiwad się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w 
celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowao, 
diagnozowania i prognozowania sytuacji wykluczających i 
integrujących osoby z niepełnosprawnościami lub 
niedostosowaniem społecznym; potrafi podejmowad działania 
normalizacyjne, integracyjne, włączające i resocjalizacyjne w 
środowisku oraz analizowad strategie działao praktycznych w 
odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagoga 
specjalnego 

K-U03 

K_U02 posiada umiejętnośd prezentowania własnych pomysłów, 
wątpliwości i sugestii, argumentując je wybranymi teoriami, 
poglądami różnych autorów i własnymi doświadczeniami 
praktycznymi 

K_U08 

K_U03 potrafi posługiwad się zasadami i normami etycznymi w 
podejmowanej działalności; przewiduje skutki konkretnych 
działao pedagoga specjalnego, dostrzega i analizuje dylematy 
etyczne tych działao z odniesieniami do tradycji nauczania 
Kościoła katolickiego i papieża Jana Pawła II 

K_U12 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 docenia znaczenie nauk pedagogicznych i pedagogiki specjalnej 
dla edukacji i prawidłowego funkcjonowania osób z deficytami 
rozwoju oraz zaburzeniami psychofizycznego i/lub społecznego 
funkcjonowania w okresie całego życia tych osób, utrzymania i 
rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, jak 
też odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działao 
zawodowych 

K_K02 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Edukacja osób z niepełnosprawnością w systemie niesegregacyjnym . 
2. Edukacja inkluzyjna dziecka niepełnosprawnego w szkole ogólnodostępnej na I  i II etapie 

edukacyjnym  a integracja społeczna 



Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 
 

3. Drogi edukacyjne dzieci z niepełnosprawnością intelektualną na I i II etapie kształcenia – 
dylematy rodziców 

4. Wybrane problemy orzecznictwa w zakresie potrzeby kształcenia specjalnego. 
5. Edukacja włączająca w Polsce i na świecie 
6. Edukacja włączająca we wspólnotach L`Arche – Jean Vanier 
7. Podstawy edukacji włączającej w świetle  „Salvifici Doloris” - Jana Pawła II 

 

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 Projekt  Opis projektu Karta oceny projektu 

W_02 Dyskusja Obserwacja  Karta obserwacji 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Projekt Opis projektu Karta oceny projektu 

U_02 Projekt Opis projektu Karta oceny projektu 

U_03 Projekt Opis projektu Karta oceny projektu 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Obserwacja  Karta obserwacji 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi 

1. Dwiczenia prowadzone głównie metodą projektu i  warsztatową, wykorzystujące aktywnośd 

własną studentów: praca z całą grupą, w zespołach, praca z książką. 

2. Wprowadzenie studentów w poszczególne zagadnienie poprzez wykład z prezentacją 

multimedialną. 

3. Prezentacja treści związanych z kształceniem segregacyjnym, integracyjnym i inkluzyjnym, 

uczniów z niepełnosprawnością umysłową na I i II etapie edukacyjnym. Na tej podstawie 

analiza treści poprzez dyskusję w grupie i ocena. 

Kryteria oceny  

1. Aktywny udział w zajęciach 50% 

2. Przygotowanie do zajęd/ projektu 25% 

3. Wykonanie prezentacji multimedialnej dotyczącej kształcenia inkluzyjnego, lub 

przedstawiającego działalnośd  Jeana Vanier i wspólnot L`Arche 25 % 
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

15 

 

VIII. Literatura 
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4. Jan Paweł II, Salvifici Doloris, 1985. 
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Literatura uzupełniająca 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia 
ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 
przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej . Dz.U. 2018 poz. 
1679 

 

 

 


