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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Metodyka nauczania i wychowania osób z 
niepełnosprawnością ruchową 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim  

Kierunek studiów  Pedagogika specjalna 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Pedagogika 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna  
Mgr Paulina Korach 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład    
 
 
 

2 

konwersatorium   

ćwiczenia 30 IV 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne W1 – Znajomość podstaw teorii wychowania 
W2 –Znajomość podstaw pedagogiki specjalnej 
W3 – Umiejętność analizowania tekstów źródłowych 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 - Omówienie metod i form wychowania oraz nauczania osób z niepełnosprawnością ruchową w 
oparciu o znajomość zasad projektowania uniwersalnego w edukacji.  
C2 – Przedstawienie aktów prawnych dotyczących udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
dla uczniów z SPE. 
C3 – Analizowanie treści zawartej w diagnozie funkcjonalnej. 
C4 – Przedstawienie różnych metod terapii pedagogicznej oraz zasad ich doboru do pracy z uczniem. 
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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_W01  
Student zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i 
pedagogice specjalnej oraz rozumie jej źródła i zastosowania w 
obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych 

 
K_W01 

K_W02  
Student ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach 
systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i 
funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, 
wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i 
pomocowych, obejmujących swoimi oddziaływaniami osoby ze 
specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym te, 
których podmiotem jest Kościół 

 
 
 
K_W14 

K_W03 Student ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania 
typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w 
różnych obszarach działalności pedagoga specjalnego 

 
K_W16 

K_W04 Student posiada wiedzę obejmującą teorię, terminologię i 
metodykę w zakresie wybranej specjalności 

K_W20 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01  
Student potrafi  wykorzystywać podstawową wiedzę 
teoretyczną z zakresu pedagogiki osób z niepełnosprawnością 
intelektualną i uczniów chorych przewlekle w celu analizowania 
i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, i 
pomocowych, a także motywów, modeli i wzorów ludzkich 
zachowań 

 
K_U16 

K_U02  
Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami 
teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów 
zachowań dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością 
intelektualną i uczniów chorych przewlekle, diagnozowania i 
prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań 
praktycznych 

K_U17 

K_U03 Student potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i 
dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi 
sferami działalności pedagoga specjalnego 

K_U09 

K_U04 Student potrafi animować prace nad rozwojem uczestników 
procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w 
zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz 
uczenia się przez całe życie, potrafi też motywować osoby z 
deficytami w rozwoju oraz z zaburzeniami psychofizycznego i 
/lub społecznego funkcjonowania w procesach rehabilitacji, 
terapii, adaptacji i readaptacji, socjalizacji, resocjalizacji i w 
innych możliwych obszarach ich aktywności indywidualnej i 
społecznej 

 
 
K_U11 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 Student posługuje się zasadami i normami etycznymi w pracy K_K10 
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pedagoga specjalnego  
 

K_K02 Student jest otwarty na innowacyjną działalność 
terapeutyczną/rewalidacyjną i rehabilitacyjną 

K_K13 

K_K03 Student ma świadomość konieczności zindywidualizowanych 
działań pedagogicznych w stosunku do osób z 
niepełnosprawnością intelektualną i osób chorych przewlekle 

 
K_K14 

 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1.  Wyjaśnienie podstawowej terminologii związanej z niepełnosprawnością, dydaktyką, nauczaniem 
i wychowaniem, 
2. Przepisy dotyczące wsparcia w kształceniu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową, 
3. Diagnoza funkcjonalna i jej znaczenie w procesie edukacyjno-wychowawczym, 
4.  Ustalenie celów i zasad w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością, 
5. Proces nauczania i uczenia się oraz wychowania, 
6. Trudności w procesie uczenia się mogące wynikać z niepełnosprawności ruchowej i uszkodzeń 
CUN, 
7. Przegląd i analiza wybranych metod kształcenia i nauczania, 
8. Modyfikacja treści, metod i form organizacyjnych oraz przestrzeni kształcenia i wychowania w 
pracy z osobami z niepełnosprawnością ruchową, 
9. Problemy oceniania a niepełnosprawność, 
10. Analiza wybranych konspektów i scenariuszy zajęć. 
 
 
 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

K_W01 wykład problemowy Odpowiedź ustna w czasie 

zajęć sprawdzająca wiedzę 

praktyczną 

Karta zaliczeniowa 

K_W02 wykład konwersatoryjny Odpowiedź ustna w czasie 

zajęć sprawdzająca wiedzę 

praktyczną 

Karta zaliczeniowa 

K_W03 dyskusja Obserwacja Karta zaliczeniowa 

K_W04 praca z tekstem Obserwacja Karta zaliczeniowa 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 metoda projektu Sprawdzenie umiejętności 

praktycznych 
Karta oceny projektu 

K_U02 rozmowa sokratyczna Odpowiedź ustna w czasie 

zajęć sprawdzająca wiedzę 

praktyczną 

Karta zaliczeniowa 

K_U03 rozmowa sokratyczna Odpowiedź ustna w czasie 

zajęć sprawdzająca wiedzę 

praktyczną 

Karta zaliczeniowa 

K_U04 rozmowa sokratyczna Odpowiedź ustna w czasie 

zajęć sprawdzająca wiedzę 

Karta zaliczeniowa 
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praktyczną 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 rozmowa sokratyczna Odpowiedź ustna w czasie 

zajęć sprawdzająca wiedzę 

praktyczną 

Karta zaliczeniowa 

K_K02 rozmowa sokratyczna Odpowiedź ustna w czasie 

zajęć sprawdzająca wiedzę 

praktyczną 

Karta zaliczeniowa 

K_K03 rozmowa sokratyczna Odpowiedź ustna w czasie 

zajęć sprawdzająca wiedzę 

praktyczną 

Karta zaliczeniowa 

 

VI. Kryteria oceny, uwagi… 

Forma zaliczenia:  Zaliczenie na ocenę, którą obejmować będzie 

a) Wykonanie pisemnego projektu (konspektu, scenariusza) dowolnych zajęć:  socjoterapeutycznych, 

terapeutycznych, dydaktycznych, wychowawczych (rodzaj zajęć do wyboru) dla dzieci, młodzieży  

lub dorosłych (grupa wiekowa do wyboru). Zaprojektowane zajęcia muszą uwzględniać dostosowane 

metody, formy i środki dydaktyczne oraz przestrzeń do uczestnika posiadającego jedną z wybranych 

dysfunkcji narządu ruchu. Dysfunkcje narządu ruchu do wyboru: osoba poruszająca się o kulach, 

osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, osoba z niepełnosprawnością kończyn górnych  

oraz kończyn dolnych,  osoba z brakiem jednej kończyny górnej, osoba poruszająca się o kulach  

z problemami komunikacyjnymi. Szczegółowe elementy, jakie powinien zawierać projekt (scenariusz, 

konspekt), zostaną podane na pierwszych zajęciach. Wydrukowany projekt (konspekt, scenariusz) 

należy dostarczyć na zajęcia w terminie uzgodnionym na pierwszym spotkaniu. Objętość projektu 

(scenariusza, konspektu) powinna wynosić od 2 do 3 stron. Wszelkie pytania dotyczące zajęć oraz 

pracy zaliczeniowej można kierować na adres pkorach@onet.eu Projekt będzie oceniany i będzie 

stanowił 70% oceny końcowej. Pozostałe 30% oceny końcowej stanowią: obecność oraz aktywność 

podczas zajęć. 

Projekt (scenariusz, konspekt) powinien zawierać: 

a) Imię i nazwisko studenta; 

b) Kierunek studiów; 

c) Tytuł; 

d) Rodzaj zajęć (socjoterapeutyczne, terapeutyczne, dydaktyczne, wychowawcze – do wyboru); 

e) Grupę wiekową (dzieci, młodzież, dorośli – do wyboru); 

f) Rodzaj dysfunkcji narządu ruchu: Dysfunkcje narządu ruchu do wyboru: osoba poruszająca 

się o kulach, osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, osoba z niepełnosprawnością 

kończyn górnych oraz kończyn dolnych,  osoba z brakiem jednej kończyny górnej, osoba 

poruszająca się o kulach z problemami komunikacyjnymi; 

g) Rodzaj dostosowania metod, form i środków dydaktycznych do wybranej grupy wiekowej  

i wybranej dysfunkcji; 

h) Przebieg zajęć (opcjonalnie z podziałem na czynności ucznia i nauczyciela); 

i) Podsumowanie (ewaluację). 
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Podczas oceny projektu zostaną wzięte pod uwagę, kwestie czy student posługuje się terminologią  

z zakresu pedagogiki i pedagogiki specjalnej oraz czy projekt zawiera wymienione punkty od a do i. 

b) Aktywność na zajęciach 

c) Obecność na wszystkich zajęciach, podnosi końcową ocenę o pół stopnia. W przypadku 

nieobecności przy ubieganiu się o ocenę bardzo dobrą, student zostanie odpytany z treści zajęć,  

na których nie był obecny. 

 

Warunki zaliczenia: 

• Obecności na zajęciach (w przypadku nieobecności, powyżej 60%,  czyli około 18 godzin w tym osób 

z IOS – student będzie pytany o zakres wiedzy z wyznaczonego materiału), 

• Wykonanie pisemnego projektu (konspektu, scenariusza) zajęć, o których mowa w formach 

zaliczenia, 

• Nieobecności na zajęciach muszą pozostać usprawiedliwione, 

• Aktywność na zajęciach. 

Obciążenie pracą studenta 
Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

30 

 

VII. Literatura 

Literatura podstawowa 

1. Chrzanowska, I. (2015). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. 

Kraków: Impuls. 

2. Czajkowska, I., Herda, K. (1996).  Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne w szkole. Poradnik 

dla nauczycieli. Warszawa: WSiP 

3. Domagała – Zyśk, E. (2012). Wspieranie ucznia z chorobą przewlekłą w 

środowisku szkolnym. W: E. Domagała-Zyśk (red.) Uczeń ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym. Lublin: Wydawnictwo 

KUL. 

4. Florkiewicz, W. (2012). red. Terapia pedagogiczna – scenariusze zajęć. Łódź: 

WSHE 

5. Popławska, J., Sierpińska, B. (2001). Zacznijmy razem. Dzieci specjalnej troski  

w szkole podstawowej. Poradnik dla nauczycieli szkół integracyjnych.  

Warszawa: WSiP 
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6. Wiliński, P. (2011). Współpraca pedagoga z nauczycielami w ramach zespołu ds. 

specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów. Głos Pedagogiczny, 9, 37 i 46-50. 

 

Literatura uzupełniająca 

 
 

1. Borkowska, M.(  2012). red. Dziecko z niepełnosprawnością ruchową.  
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2. King, G. (2004).Umiejętności terapeutyczne nauczyciela, Gdańsk: GWP 

 

3. Obuchowska, I. (1999). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: WSiP 

 

4. Plieth–Kalinowska, I. (2009). Bezpieczeństwo społeczne dziecka niepełnosprawnego  

z dysfunkcją narządu ruchu. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW 

5. Suchańska, A. (2007). Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej. 

Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 
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