
KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Metodyka nauczania i wychowania osób z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim   

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Methodology of teaching and bringing up 

people with mild intellectual disabilities 

Kierunek studiów  Pedagogika specjalna 

Poziom studiów (I, II, jednolite 

magisterskie) 

I 

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 30 IV 2 

 

Wymagania 

wstępne 

wiedza z zakresu pedagogiki specjalnej 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 - Utrwalenie wiedzy z zakresu istoty niepełnosprawności intelektualnej 

C2 - Wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy na 

rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

 



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

kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 

Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

WIEDZA 

K_W01 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 

K_W02 posiada wiedzę obejmującą teorię, terminologię i 

metodykę w zakresie wybranej specjalności 

K_W20 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z 

zakresu pedagogiki specjalnej oraz powiązanych z nią 

dyscyplin w celu analizowania i interpretowania 

problemów rehabilitacyjnych, edukacyjnych, 

wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, 

kulturalnych i pomocowych, dotyczących oddziaływań 

skierowanych do osób ze specjalnymi potrzebami 

rozwojowymi i edukacyjnymi, a także motywów, modeli i 

wzorów ludzkich zachowań 

K_U02 

K_U02 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami 

teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów 

ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania 

sytuacji wykluczających i integrujących osoby z 

niepełnosprawnościami lub niedostosowaniem 

społecznym; potrafi podejmować działania 

normalizacyjne, integracyjne, włączające i 

resocjalizacyjne w środowisku oraz analizować strategie 

działań praktycznych w odniesieniu do różnych 

kontekstów działalności pedagoga specjalnego 

K_U03 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 docenia znaczenie nauk pedagogicznych i pedagogiki 

specjalnej dla edukacji i prawidłowego funkcjonowania 

K_K02 



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 działań 

zawodowych 

K_K02 ma przekonanie o wadze: zachowania się w sposób 

profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania 

zasad etyki zawodowej; rozumie dylematy etyczne i 

moralne związane z pracą pedagoga specjalnego 

K_K04 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

- Utrwalenie informacji z zakresu niepełnosprawności intelektualnej.  

- Szkolnictwo – omówienie form kształcenia osób z niepełnosprawnością intelektualną  

- Formy współpracy z uczniem podczas lekcji - nauczyciel wspomagający, pomoc 

nauczyciela, asystent nauczyciela  

- Wybrane metody pracy stosowane wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną – 

Ośrodków Pracy, Knillów, Integracji Sensorycznej, Weroniki Sherborne  

- IPET - omówienie, tworzenie  

- Specyfika przygotowania tekstu dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną  

- Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w sytuacji pracy – system orzecznictwa w 

Polsce, formy zatrudnienia  

 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 

efektu 

Metody dydaktyczne 

(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 

(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 

(lista wyboru) 

WIEDZA 

K_W03 Metody dialogowe, 

praca w grupie, dyskusja 

problemowa, 

projektowanie 

indywidualne i grupowe 

Udział w dyskusji, 

Praca w grupie 

Scenariusze 

przygotowanych zajęć 

K_W20 Metody dialogowe, 

praca w grupie, dyskusja 

problemowa, 

Udział w dyskusji, 

Praca w grupie 

Scenariusze 

przygotowanych zajęć 



projektowanie 

indywidualne i grupowe 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U02 Ćwiczenia praktyczne  Zaliczenie pisemne Karty IPET 

K_U03 Ćwiczenia praktyczne Zaliczenie pisemne Karty IPET 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K02 Metody dialogowe, 

praca w grupie, dyskusja 

problemowa, 

projektowanie 

indywidualne i grupowe 

Udział w dyskusji, 

Praca w grupie 

Lista z obecnością i 

punktacją  

K_K04 Metody dialogowe, 

praca w grupie, dyskusja 

problemowa, 

projektowanie 

indywidualne i grupowe 

Udział w dyskusji, 

Praca w grupie 

Lista z obecnością i 

punktacją 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Forma zaliczenia: przygotowanie pracy pisemnej w formie IPET-u, kolokwium 

pisemne.  

Kolokwia będą zawierały pytania otwarte i zamknięte. Na podstawie tych dwóch 

składowych zostanie wyciągnięta średnia. Ocena może zostać 

podwyższona/obniżona w oparciu o:  

- aktywność/jej brak oraz  

- frekwencję na zajęciach, która będzie weryfikowana na podstawie listy 

obecności.  

 

Warunki zaliczenia:  

• Pozytywna ocena z IPET-u i kolokwium,  

• 100% obecność (w przypadku nieobecności, w tym osób z IOS – podczas 

zaliczenia przedmiotu student będzie pytany o zakres wiedzy z zajęć, na których 

go nie było),  

• Nieobecności na zajęciach muszą pozostać usprawiedliwione i zaliczone,  

• Aktywność na zajęciach. 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 



Liczba godzin kontaktowych z 

nauczycielem  

 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 

 

20 

 

VIII. Literatura 
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