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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Potrzeby zdrowotne ucznia przewlekle chorego  

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Health needs of a student with chronic illness 

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 Agnieszka Amilkiewicz-Marek 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   2 

konwersatorium 1/15 3  

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Zainteresowanie problematyką zdrowia i rozwoju człowieka (W1); do 

zrozumienia treści zajęć wystarcza podstawowa wiedza z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedaqogicznej uczniowi z chorobą przewlekłą (W2) oraz  
przygotowanie z zakresu biologii i rozwoju człowieka na poziomie szkoły 
średniej (W3) 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

 Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami pedagogiki specjalnej i pedagogiki leczniczej w 
kontekście potrzeb uczniów przewlekle chorych 

 Kształcenie kompetencji w różnych aspektach pracy z uczniem przewlekle chorym 

  Ukształtowanie właściwych postaw nauczycieli – nauczycieli wspomagających-terapeutów-
wychowawców wobec uczniów wymagających specyficznego wsparcia 

  Poszerzenie wiedzy z zakresu potrzeb ucznia przewlekle chorego i jego rodziny oraz 
możliwych form wsparcia 
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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 

K_W01 

W_02 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 

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 tym te, których 

podmiotem jest Kościół 

K_W14 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 potrafi dokonać analizy i ewaluacji własnych działań 

(indywidualnie i w zespole) i wskazać obszary wymagające 

modyfikacji w przyszłym działaniu 
  

K_U14 

U_02 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 

U_03 posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające 

na diagnozowanie i analizowanie oraz konstruowanie i 

prowadzenie prostych badań pedagogicznych; potrafi 

sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki 

(z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać potrzeby 

dalszych badań 

K_U05 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, 

organizacjach i instytucjach realizujących działania w 

zakresie pedagogiki specjalnej; jest przygotowany do 

K_K07 
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porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi 

specjalistami w tej dziedzinie, wyraża gotowość twórczej 

pracy pedagogicznej 
K_02 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 

K_03 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_K08 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Potrzeby ucznia z chorobą przewlekłą 

 Diagnoza potrzeb zależna od indywidualnych predyspozycji 
ucznia i etapu doświadczanej choroby 

2. Problemy zdrowotne ucznia i ich wpływ na jego sytuację szkolną 

 Obniżony zakres doświadczeń edukacyjnych 

 Niepełnosprawność fizyczna i intelektualna oraz 
konsekwencje z tego wynikające 

 Zaburzenia w zakresie rozwoju językowego 

 Całościowe zaburzenia w rozwoju 
3. Rola szkoły w profilaktyce zdrowotnej uczniów zdrowych i z 

chorobą przewlekłą 

 Rozwiązania systemowe w oparciu o aktualne możliwości 
prawne 

 Współpraca z rodziną ucznia, specjalistami w zakresie 
potrzeb i specyfiki wynikającej z określonej choroby 
 

 

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 Wykład informacyjny Sprawdzian ustny – poziomu 
wypowiedzi 
Test - zadania z luką, 
wielokrotnego wyboru, 
dopasowania, zadania 
problemowe 

Zadania wykonane przez 
studentki/ów w formie 
pisemnej, bądź ustnej ( w 
zależności od możliwości) 

W_02 Analiza literatury  

W_03 Wykład problemowy 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Metoda projektu Aktywność na zajęciach – 
zadania problemowe, 
propozycje indywidualnych 
rozwiązań, korzystanie z 
udostępnianych materiałów 

Realizacja poszczególnych 
zadań umożliwiających 
pracę metodą projektu 

U_02 Zajęcia praktyczne 

U_03 Metoda sytuacyjna 
(symulacja rozmowy z 
rodzicem, nauczycielem 

Przygotowanie planu 
rozmowy kierowanej na 
wskazany temat 
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itp.) 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja problemowa Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Realizacja poszczególnych 
zadań umożliwiających 
pracę metoda projektu 

K_02 Prezentacja i analiza 
indywidualnych 
przypadków 

Sprawozdanie/prezentacja Analiza dokumentów, 
aktów prawnych 

K_03 Dyskusja problemowa Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Podsumowanie projektu – 
prezentacja 
multimedialna 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi 

Zaliczenie stanowi ocena, która jest składową: bieżącej aktywności, obecności na 

zajęciach, pracy zaliczeniowej w oparciu o kwestionariusz wywiadu (własna diagnoza 

potrzeb zdrowotnych chorego na podstawie ustalonych kryteriów na zajęciach) oraz 

kolokwium. 

Możliwość uzupełnienia nieobecności ponad ustaloną liczbę na podstawie 

indywidualnie opracowanej wskazanej literatury i ustnego bądź pisemnego zaliczenia 

poznanych z niej treści (zależnie od indywidualnych możliwości studentki/studenta) 
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

15 - konwersatorium 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

5 – studiowanie literatury, opracowanie 
zademonstrowanie efektów z  
przeprowadzonego z ekspertem wywiadu na 
temat potrzeb zdrowotnych ucznia 
doświadczającego określonej choroby 
przewlekłej jako formy podsumowującej 
realizowany podczas zajęć projekt (w formie 
umożliwiającej  przedstawienie efektów na 
zajęciach) 
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