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Cele przedmiotu
Celem wykładu i ćwiczeń w zakresie terapii pedagogicznej jest zapoznanie studentów z 
podstawowymi zagadnieniami diagnozy funkcjonalnej i pracy terapeutycznej z uczniami ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Wymagania wstępne
-
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W16 ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, 
procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagoga specjalnego

K_W36 ma uporządkowaną wiedzę o metodyce pracy terapeutycznej z osobami z 
uszkodzeniami słuchu oraz uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
UMIEJĘTNOŚCI
K_U09 potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji 
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zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagoga specjalnego
K_U30 posiada umiejętności diagnostyczne, pozwalające na rozpoznanie sytuacji dzieci z 
uszkodzeniami słuchu i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowanie wyników 
obserwacji i formułowanie wniosków oraz podjęcie pracy terapeutycznej;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K08 potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, 
ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizowanie celów związanych z 
projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki specjalnej

K_K19 Ma świadomość konieczności zindywidualizowanych działań pedagogicznych w 
stosunku do osób z uszkodzeniami słuchu i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
Metody dydaktyczne
metoda warsztatowa, metoda ćwiczeń praktycznych, wykład konwersatoryjny, wykład z 
prezentacją PPT
Treści programowe przedmiotu
Analiza podstawowych zagadnień terminologicznych dotyczących uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi oraz terapii pedagogicznej w literaturze przedmiotu polskiej i 
zagranicznej. Zagadnienie profilaktyki trudności szkolnych. Teoretyczne i praktyczne modele 
wyjaśniania uwarunkowań (biologicznych, psychologicznych, społecznych i dydaktycznych) 
tych trudności. Cele, zasady, formy pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce w 
różnym wieku. Wybrane metody diagnozy i terapii pedagogicznej specyficznych trudności w 
czytaniu, pisaniu i liczeniu. Metody diagnozy i terapii dzieci i młodzieży z zespołem 
nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). Uczniowie dolnej normy intelektualnej. Syndrom 
nieadekwatnych osiągnięć szkolnych. Problematyka leworęczności i zaburzeń lateralizacji. 
Metody terapii w zakresie usprawniania funkcji psychomotorycznych uczniów. Diagniza i 
terapia trudności w uczeniu się matematyki.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
wykład - egzamin ustny
ćwiczenia - zaliczenie na podstawie 3 projektów praktycznych (scenariusz zajęć 
terapeutycznych, opracowanie ćwiczenia z zakresu usprawniania funkcji psychomotorycznych, 
prezentacja PP dotycząca metod terapii w określonym wymiarze, gra dydaktyczna).
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