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Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest wyposażenie uczestnika zajęć w podstawowy zasób wiedzy i 
umiejętności dotyczących wsparcia dla dorosłych i starszych osób z niepełnosprawnością 
intelektualną: nabycie wiedzy o specyfice ich funkcjonowania w wymiarach fizycznym i 
psychospołecznym a także o szczególnych wyzwaniach, jakie pojawiają się w ich codziennym 
życiu – aktualnym i przyszłym. Realizacja programu zajęć służy również nabyciu umiejętności 
projektowania wsparcia dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.
Wymagania wstępne

Efekty kształcenia dla przedmiotu
a) w zakresie wiedzy:
K_W02 – ma uporządkowaną wiedzę na temat integralnego rozwoju człowieka w cyklu życia w 
aspekcie rozwoju fizycznego, intelektualnego, społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wyzwań z nimi związanych
K_W06 – ma uporządkowaną wiedzę o metodyce wsparcia dorosłych osób z 
niepełnosprawnością intelektualną
K_W10 – ma uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania dorosłych osób z 
niepełnosprawnością intelektualną w rodzinie, szkole i innych instytucjach terapeutycznych oraz
sposobów pracy z nimi.
b) w zakresie umiejętności:
K_U02 – potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki osób z 
niepełnosprawnością intelektualną w celu analizowania i interpretowania problemów 
edukacyjnych, wychowawczych i pomocowych, specyficznych dla okresu dorosłości
K_U06 – potrafi ocenić przydatność poznanych metod działania/wsparcia dla rozwiązania 
rozpoznanego problemu dorosłej osoby z niepełnosprawnością intelektualną
K_U07 – potrafi wspierać rozwój i edukację dorosłych osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, kierować procesem terapeutycznym/rewalidacyjnym.
c) posiada kompetencje (postawy):
K_K01 – posługuje się zasadami i normami etycznymi w pracy pedagoga specjalnego
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K_K03 – odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, planuje i wykonuje różne działania
pedagogiczne
K_K05 – ma świadomość konieczności zindywidualizowanych działań pedagogicznych w 
stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Metody dydaktyczne
Praca indywidualna i grupowa: dyskusja, ćwiczenia praktyczne, analiza tekstów i materiałów 
multimedialnych.
Treści programowe przedmiotu
1. Dorosłość i starość z niepełnosprawnością intelektualną – specyfika i wyzwania:
a) aspekt biomedyczny – specyfika dorosłości, zmiany fizyczne i fizjologiczne postępujące z 
wiekiem, kumulacja czynnika niepełnosprawności i starości,
b) aspekt psychospołeczny – przeżywanie i świadomość niepełnosprawności; praca zawodowa i 
możliwość samodzielnej egzystencji; uczestnictwo i aktywność społeczna; tworzenie bliskich 
relacji międzyosobowych (przyjaźń, małżeństwo, seksualność, rodzicielstwo); relacja rodzice – 
dorosła osoba z niepełnosprawnością intelektualną, starzenie się rodziców i opiekunów; bariery 
mentalne i społeczne dotyczące dorosłych osób z niepełnosprawnością.
2. Główne kierunki, zasady wspierania dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną: 
budowanie autonomii i odpowiedzialności, poczucia własnej wartości, świadomości własnej 
niepełnosprawności, utrzymanie aktywności, normalizacja środowisk życia. 
3. Wybrane formy wsparcia i terapii dla dorosłych i starszych osób z niepełnosprawnością 
intelektualną
a) wymiar instytucjonalny (opieka, edukacja zawodowa, terapia zajęciowa, trening pracy, 
samoobsługi, ekonomiczny – Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Aktywizacji Zawodowej, 
Zakłady Pracy Chronionej, Domy Pomocy Społecznej),
b) środowiskowy i nieformalny (Domy Dziennego Pobytu, Rodzinne Domy Pomocy, mieszkania
treningowe i chronione, farmy życia, działalność organizacji pozarządowych, wspólnoty życia i 
spotkania, wsparcie w rodzinie – osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Przygotowanie i aktywny udział w dyskusji w trakcie zajęć, przygotowanie pracy zaliczeniowej 
-prezentacji dotyczącej wybranej formy wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością 
intelektualną.
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