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Cele przedmiotu

Celem jest zapoznanie studentów z metodologia prowadzenia badań diagnostycznych i 
eksperymentalnych wśród osób z niepełnosprawnościami.
Wymagania wstępne

-
Efekty kształcenia dla przedmiotu

WIEDZA
K_W12 ma elementarną wiedzę o diagnozowaniu oraz projektowaniu i prowadzeniu badań w 
pedagogice specjalnej, a w szczególności o jej problemach badawczych, metodach, technikach i 
narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje i metody badań społecznych, z których wywodzą 
się poszczególne metody; zna specyfikę badań w środowisku osób z niepełnosprawnościami lub 
niedostosowaniem społecznym
K_W16 ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach 
stosowanych w różnych obszarach działalności pedagoga specjalnego

UMIEJĘTNOŚCI
K_U09 potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań 
związanych z różnymi sferami działalności pedagoga specjalnego
K_U15 Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji sytuacji wychowawczej i edukacyjnej uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną oraz uczniów chorych przewlekle; analizuje jej genezę, powiązania 
z różnymi obszarami działalności pedagogicznej, wskazuje na ich uwarunkowania i zależności
K_U20 Potrafi ocenić przydatność poznanych metod działania dla rozwiązania rozpoznanego 
problemu u osoby z upośledzeniem/ chorobą przewlekłą
K_U25 Posiada elementarne umiejętności badawcze, pozwalające diagnozować i analizować sytuację 
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wychowawczo-terapeutyczną osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób chorych przewlekle 
oraz konstruować proste sytuacje badawcze w tym zakresie

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K05 dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, 
poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki – szczególnie personalizmu 
chrześcijańskiego
K_K13 Jest otwarty na innowacyjną działalność terapeutyczną/rewalidacyjną i rehabilitacyjną
Metody dydaktyczne

praca z narzędziami diagnostycznymi
tworzenie planów eksperymentów i nowych narzedzi diagnostycznych
symulacje sytuacji diagnostycznych
analiza indywidualnych przypadków
ananliza i interpretacja wyników badań
Treści programowe przedmiotu

1. Metody PAC w społecznej rehabilitacji osób z niepełnosprawnościa intelektualną
2. System ocent zachowan adaptacyjnych ABAS-3
3. Skala wrażliwosci moralnej
4. Ocena kompetencji społeczno-emocjonalnych osób z niep. intelkt. 
5. Ocena wbranych kompetencji poznawczych 
6. Ocena potrzeb i możliwosci ucznia w procesie edukacyjnym - assessment for learning
7. Analiza i interpretacja wyników badań diagnostycznych i ekperymentalnych 
8. Badanie postaw wobec osób z niepełnosprawnościami
9. Monitorig postępów i zmian w funkcjonowania badanej osoby, ewaluacja własnej pracy 
diagnostycznej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia

wykonanie 4 zadań praktycznych związanych z diagnozą osób z niepełnosprawnością intelektualną 
oraz postawami wobec osób z niepełnosoprawnościami.
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