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Cele przedmiotu
C1 - przedstawienie wybranych zagadnień z teorii wychowania moralnego, etyki zawodowej i etyki 
wychowawczej.
C2 - kształtowanie u studentów umiejętności racjonalnego rozstrzygania problemów moralnych oraz 
umiejętności argumentowania „za i przeciw” pewnemu działaniu, ze szczególnym uwzględnieniem 
zagadnień związanych z rozwojem i edukacją osób z niepełnosprawnością.

Wymagania wstępne
Wiedza z zakresu podstaw pedagogiki specjalnej; wiedza z zakresu podstaw etyki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
WIEDZA
K_W19 student ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych, z uwzględnieniem etosu
chrześcijańskiego w zawodzie pedagoga specjalnego
UMIEJĘTNOŚCI
K_U04 student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, 
korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)
K_U08 student posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, 
argumentując je wybranymi teoriami, poglądami różnych autorów i własnymi doświadczeniami 
praktycznymi
K_U12 student potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności; 
przewiduje skutki konkretnych działań pedagoga specjalnego, dostrzega i analizuje dylematy etyczne 
tych działań z odniesieniami do tradycji nauczania Kościoła katolickiego i papieża Jana Pawła II
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K04 student 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_K05 student 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

Metody dydaktyczne
Analiza tekstu, dyskusja, prezentacja argumentacji \"za i przeciw\" pewnemu działaniu w ramach 
wybranego zagadnienia z etyki zawodu pedagoga specjalnego.

Treści programowe przedmiotu
1. Wybrane zagadnienia z teorii wychowania moralnego (3 spotkania).
2. Wybrane zagadnienia z etyki wychowawczej (3 spotkania + kolokwium – 1 spotkanie).
3. Wybrane zagadnienia z etyki zawodu pedagoga specjalnego: koncepcje osoby z 
niepełnosprawnością; wartość vs jakość życia; eugenika i jej współczesne przejawy; integracja 



edukacyjna, społeczna i zawodowa; diagnoza psychologiczno-pedagogiczna; metody terapii 
psychologiczno-pedagogicznej osób z niepełnosprawnością intelektualną; arteterapia; seksualność 
osób z niepełnosprawnością intelektualną (8 spotkań). 

Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) Student nie zna podstawowych zagadnień z zakresu teorii wychowania moralnego, etyki 
wychowawczej i etyki zawodu pedagoga specjalnego,
(U) Student nie potrafi zaprezentować argumentów używanych w dyskusjach na temat moralnych 
aspektów pracy pedagoga specjalnego,
(K) Student nie uczestniczy w dyskusji na tematy prezentowane podczas zajęć.

Ocena dostateczna
(W) Student posiada elementarną wiedzę na temat wybranych zagadnień z zakresu teorii wychowania 
moralnego, etyki wychowawczej i etyki zawodu pedagoga specjalnego,
(U) Student potrafi zaprezentować niektóre argumenty używane w dyskusjach na temat moralnych 
aspektów pracy pedagoga specjalnego,
(K) Student, poproszony o zabranie głosu, w minimalnym stopniu uczestniczy w dyskusji na tematy 
prezentowane podczas zajęć.

Ocena dobra
(W) Student zna i analizuje zagadnienia z zakresu teorii wychowania moralnego, etyki wychowawczej
i etyki zawodu pedagoga specjalnego,
(U) Student poprawnie przygotowuje, prezentuje i analizuje argumenty używane w dyskusjach na 
temat moralnych aspektów pracy pedagoga specjalnego.
(K) Student aktywnie uczestniczy w dyskusji na tematy prezentowane podczas zajęć.

Ocena bardzo dobra
(W) Student posiada pogłębioną wiedzę z zakresu teorii wychowania moralnego, etyki 
wychowawczej i etyki zawodu pedagoga specjalnego,
(U) Student potrafi przygotować, przedstawić, zanalizować i racjonalnie ocenić argumenty dotyczące 
kwestii moralnych i wychowawczych używanych w dyskusji na temat moralnych aspektów pracy 
pedagoga specjalnego,
(K) Student inicjuje i aktywnie uczestniczy w dyskusji na tematy prezentowane podczas zajęć. 

Sposób weryfikacji: kolokwium pisemne (40%), ocena uczestnictwa w dyskusji (pod względem 
racjonalności użytych argumentów, traktowania współuczestników dyskusji, dbałości o język – 20%), 
ocena prezentacji argumentacji \"za i przeciw\" pewnemu działaniu w ramach wybranego zagadnienia 
z etyki zawodu pedagoga specjalnego (40%).

Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
W. Chudy, Elementy etyki pedagogicznej, Lublin 2008 (fragmenty).
W. Chudy, Sens filozoficzny kondycji człowieka niepełnosprawnego, w: D. Kornas-Biela (red.), 
Osoba niepełnosprawna i jej miejsce w społeczeństwie, Lublin 1988, s. 106-108.
B. Chyrowicz, Bioetyka. Anatomia sporu, Kraków 2015 (paragraf „Wartość versus jakość”).
Etyka zawodu pedagoga, J. Brzeziński, B. Chyrowicz, Z. Toeplitz, M. Toeplitz-Winiewska, PWN, 
Warszawa 2019 (fragmenty).
Literatura uzupełniająca:



K. Szewczyk, Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej, Warszawa – Łódź 1999.
T. Witkowski, Zakazana psychologia, T. 2, Warszawa 2013.
M. Klaczak (red.), Integracja edukacyjna – oczekiwania i rzeczywistość, Kraków 2010.
B. Grzyb, Uwarunkowania związane z przenoszeniem uczniów niepełnosprawnych ze szkół 
integracyjnych do specjalnych, Kraków 2013.
A. Rudziewicz, Eugenika. Rzecz o dobrze urodzonych, „Znak” 2008, nr 635.
A. Szudra-Barszcz, Twórczość, czyli pytanie o granice niepełnosprawności. Z badań nad etycznymi 
aspektami arteterapii, „Roczniki Pedagogiczne” 2012, nr 4, s. 61-85.

Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:

Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę

https://e.kul.pl/qlprogram.html?ra=1&etap=6&kid=3323&op=2&wid=11
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