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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka zagrożonego niepełnosprawnością 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim  

Kierunek studiów  Pedagogika specjalna 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina  

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Mgr Urszula Kmita 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   2 

konwersatorium   

ćwiczenia 30 III 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Znajomość podstawowych zagadnień związanych z prawidłowym 
rozwojem dziecka do 9 rż 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1. Wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą wspomagania rozwoju dziecka z 
niepełnosprawnością lub zagrożonego niepełnosprawnością i jego rodziny 

C2. Kształtowanie umiejętności diagnozowania i planowania działań rehabilitacyjnych wobec 
małego dziecka wykazującego przejawy niepełnosprawności 

C3. Pogłębienie zainteresowań pedagogicznych dotyczących wspomagania rozwoju oraz 
uwrażliwienie na potrzeby dziecka z niepełnosprawnością lub zagrożonego niepełnosprawnością i 
jego rodziny 
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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 

W_01 zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i 

pedagogice specjalnej oraz rozumie jej źródła i zastosowania w 

obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych w zakresie 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego 

niepełnosprawnością 

K_W01 

W_02 ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia 

osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi 

na etapie wczesnego wspomagania rozwoju oraz uwzględnia 

potrzeby biologiczne, psychologiczne i zdrowotne dziecka 

zagrożonego niepełnosprawnością 

K_W03 

W_03 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 
ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 
zagrożonego niepełnosprawnością 

K_W14 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 
profesjonalne umiejętności korzystając ze zróżnicowanych 
źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych 
technologii (ICT 

K_U04 

U_02 posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, 
wątpliwości i sugestii, argumentując je wybranymi teoriami, 
poglądami różnych autorów i własnymi doświadczeniami 
praktycznymi 

K_U08 

U_03 potrafi pracować w zespołach pełniąc różne role: umie 
przyjmować i wyznaczać zadania; ma elementarne 
umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów 
związanych z projektowaniem i kierowaniem zespołami oraz 
podejmowaniem działań profesjonalnych 

K_U13 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 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 

działań zawodowych 

K_K02 

K_02 Jest otwarty na innowacyjną działalność 

terapeutyczną/rewalidacyjną i rehabilitacyjną 

K_K13 

K_03 Ma świadomość konieczności zindywidualizowanych działań K_K14 
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pedagogicznych w stosunku do osób z niepełnosprawnością 

intelektualną i osób chorych przewlekle 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć: wczesne wspomaganie rozwoju, wczesna interwencja, 
dziecko ryzyka. 
2. Dziecko z trudnościami w rozwoju w procesie wczesnego wspomagania rozwoju - znaczenie 
dla dziecka, rodziców, rodziny, społeczeństwa - modele wwr skoncentrowane na rodzinie. 
3. Podstawy prawne organizacji i prowadzenia wwr. 
4. Prezentacja, omówienie oraz przykłady praktycznego wykorzystania wybranych metod 
stosowanych we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością. 
5. Omówienie nieodpowiednich, wątpliwych, niedopasowanych metod. Próby określenia 
kryteriów doboru właściwej metody. 

 

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 Dyskusja obserwacja karta oceny 

W_02 Analiza tekstu referat wydruk lub plik w wersji 
elektronicznej 

W_03 Ćwiczenia praktyczne obserwacja karta oceny 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Ćwiczenia praktyczne obserwacja karta oceny 

U_02 Burza mózgów obserwacja karta oceny 

U_03 Dyskusja w zespołach obserwacja karta oceny 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja w grupach obserwacja karta oceny 

K_02 Dyskusja obserwacja karta oceny 

K_... Ćwiczenia praktyczne obserwacja karta oceny 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Przygotowanie do zajęć oraz aktywne uczestnictwo - 50% 

Projekty grupowe realizowane w trakcie zajęć - 20% 

Opracowanie i prezentacja wybranej metody stosowanej we wczesnym wspomaganiu rozwoju 

dziecka zagrożonego - 30%   
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

30 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Cieszyńska J., Korendo M., Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od 
noworodka do 6 roku życia, Kraków 2007. 
Interdyscyplinarne uwarunkowania rozwoju małego dziecka. Wybrane zagadnienia, red. R. 
Piotrowicz, Warszawa 2014. 
Rozp. z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 
Twardowski A., Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami w środowisku 
rodzinnym, Poznań 2012. 
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, red. B. Cytowska, B. Winczura, 
Kraków 2006. 
Wspomaganie rozwoju i wychowanie małych dzieci. Podręcznik dla rodziców, opiekunów w 
żłobkach i nauczycieli w przedszkolach, red. E. Gruszczyk-Kolczyńska, Kraków 2019. 

Literatura uzupełniająca 

Małe dziecko – dużo pomysłów. Wybrane obszary wspomagania rozwoju dziecka, red. R. 
Piotrowicz, M. Walkiewicz-Krutak, Warszawa 2016. 
Małe dziecko. Troska, akceptacja, bezpieczeństwo, uczenie, red. R. Piotrowicz, Warszawa 2017. 
Piszczek M., Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2011. 
 

1. Leboyer F., Narodziny bez przemocy, tłum. A. Szymanowski, Warszawa 1986. 
Leboyer F., Shantala. Tradycyjna sztuka masażu, tłum. A. Sylwestrzak-Wszelaki, Warszawa 2012. 
Knill Ch., Dotyk i komunikacja, Warszawa 2009. 
Knill M., Knill Ch., Programy aktywności. Świadomość ciała, Kontakt i Komunikacja, Warszawa 
1997. 
Piszczek M., Uwagi o realizacji programu „Dotyk i Komunikacja” oraz „Programy aktywności. 
Świadomość ciała, Kontakt i Komunikacja” wg M. i Ch. Knillów, Warszawa 2011. 
 

2. Autyzm i AAC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z 
autyzmem, red. B. B. Kaczmarek, Kraków 2015. 
Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych, red. E. Schopler i in., tłum. S. Mil, Gdańsk 1994. 
Grandin T., Scariano M., Byłam dzieckiem autystycznym, tłum. E. Zachara, Warszawa-Wrocław 
1995. 
Grandin T., Myślenie obrazami oraz inne relacje z życia z autyzmem, tłum. M. Klimek-
Lewandowska, D. Lewandowska, Warszawa 2006. 
Grandin T., Panek R., Mózg autystyczny. Podróż w głąb niezwykłych umysłów, tłum. K. Mazurek, 
Kraków 2017. 
Moor J., Śmiech, zabawa i nauka z dziećmi o profilu autystycznym, tłum. R. van de Logt, Łódź-
Warszawa 2006. 
 

3. Bogdanowicz M., Metoda dobrego startu w pracy z dzieckiem w wieku od 5 do 10 lat, Warszawa 
1985. 
Bogdanowicz M., Metoda Dobrego Startu, Warszawa 1999. 
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Bogdanowicz M., Kisiel B., Przasnyska M., Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu 
rozwoju dziecka, (wyd. IV) Warszawa 1998. 
Bogdanowicz M., Okrzesik D., Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego 
Weroniki Sherborne, Gdańsk 2006. 
Sherborne W., Ruch rozwijający dla dzieci, tłum. Bogdanowicz M., Warszawa 2002. 
 

4. Cotte D. G., Metoda Montessori w domu, tłum. K. Skawran, Warszawa 2017. 
Miksza M., Zrozumieć Montessori, czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka, Kraków 2009. 
Poussin Ch., Metoda Montessori. Naucz mnie robić to samodzielnie, tłum. K. Skawran, Warszawa 
2017. 
Surma B., Pedagogika Montessori – podstawy teoretyczne i twórcze inspiracje w praktyce, Łódź 
2008. 
Piszczek M., Terapia zabawą. Terapia przez sztukę, Warszawa 1997. 
Seria: Zabawy FundaMentalne 
 

5. Fröhlich A., Stymulacja od podstaw. Jak stymulować rozwój osób głęboko wielorako 
niepełnosprawnych, tłum. Z. Białek, L. Czarkowska, A. Firkowska-Mankiewicz, Warszawa 1998. 
Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, red. J. Kielin, 
Gdańsk 2014. 
 

6. Dennison P., Dennison G., Integracja mózgu. Wpływ integracji mózgu na osobowość i 
funkcjonowanie człowieka, tłum. J. Grochowska, Warszawa 2004. 
Dennison P., Dennison G., Kinezjologia edukacyjna dla dzieci. Podstawowy podręcznik Kinezjologii 
Edukacyjnej dla rodziców i nauczycieli dzieci w każdym wieku, Warszawa 2003. 
Doman G., Doman J., Subtelna rewolucja. Czytanie od pierwszego roku życia, tłum. O. Kwiecień-
Majewska, Gliwice 2013. 
Doman G., Doman J., Subtelna rewolucja. Liczenie od pierwszego roku życia, tłum. P. i K. 
Garncarczyk, Gliwice 2013. 
Doman G., Doman J., Subtelna rewolucja. Wykorzystaj potencjał swojego malucha od pierwszego 
dnia życia, tłum. A. Kanclerz, Gliwice 2013. 

 

7. Seria: Cieszyńska J., Kocham czytać 
Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Dziecięca matematyka – dwadzieścia lat później. Książka dla 
rodziców i nauczycieli starszych przedszkolaków, Gdańsk 2015. 
 

8. Łojewska A., Sadowska K., W deszczu i w słońcu. Czytanie uczestniczące dla dzieci z trudnościami w 
porozumiewaniu się.  
Makaton w rozwoju osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi, red. B. B. Kaczmarek, 
Kraków 2014. 
 
Literatura przedstawiona w trakcie zajęć 

 


