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Rok III - Semestr 5 (Punkty ECTS: 2) - Zal. na ocenę 
Cele przedmiotu

C1 - zapoznanie studentów ze specyfiką pracy nauczyciela wspomagającego proces edukacyjny ucznia
z ASD
C2 - zapoznanie studentów ze specyficznymi trudnościami w nauczaniu i wychowaniu osób z 
autyzmem i zespołem Aspergera
C3 - wprowadzenie w metody pracy dydaktycznej i wychowawczej z osobami z ASD
Wymagania wstępne

W1 - Podstawowa wiedza na temat autyzmu i zespołu Aspergera
Efekty uczenia się dla przedmiotu

WIEDZA
K_W16 student ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, 
procedurach stosowanych w pracy pedagogicznej z osobami z ASD
K_W20 student posiada wiedzę obejmującą teorię, terminologię i metodykę w zakresie pedagogiki 
osób z ASD
K_W28 student zna założenia, koncepcje, obowiązki i metody pracy nauczyciela wspierającego 
edukację osób z ASD
UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 student 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 z ASD
K_U09 student potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji 
zadań związanych z edukacją osób z ASD
K_U21 student potrafi wspierać rozwój i edukację osób z ASD
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_K01 student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego 
dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i 
doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
K_K11 student jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i doskonalenia swoich 
kompetencji
Metody dydaktyczne

Wykład konwersatoryjny, dyskusja, praca w grupie
Treści programowe przedmiotu

Blok I: specyfika pracy nauczyciela/wychowawcy wspomagającego rozwój dziecka z ASD (3 
spotkania); Blok II: trudności rozwojowe osób ze spektrum autyzmu (poznawcze, społeczne, 
komunikacyjne, behawioralne) (10 spotkań); Blok III: diagnoza funkcjonalna dziecka ze spektrum 
autyzmu (1 spotkanie); Blok IV:dostosowywanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 
rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych ucznia z ASD (1 spotkanie); Blok V: metody pracy 

https://e.kul.pl/qlprogram.html?ra=1&etap=5&kid=3323&op=2&wid=11


dydaktycznej i wychowawczej z uczniem ze spektrum autyzmu (w ramach zajęć z bloku II).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia

Ocena niedostateczna
(W) - Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu teorii i metodyki pracy dydaktycznej i 
wychowawczej pedagoga specjalnego z osobami ze spektrum autyzmu
(U) - Student nie potrafi wykorzystać wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej w zakresie wspierania 
rozwoju uczniów ze spektrum autyzmu
(K) - Student nie rozumie potrzeby ciągłego dokształcania i doskonalenia swoich kompetencji w 
zakresie pracy z osobami ze spektrum autyzmu

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane pojęcia i obszary tematyczne z zakresu teorii i metodyki pracy 
dydaktycznej i wychowawczej z osobami ze spektrum autyzmu
(U) - Student potrafi wykorzystać elementy wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej w procesie 
wspierania rozwoju uczniów ze spektrum autyzmu
(K) - Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i doskonalenia swoich kompetencji, ale nie 
podejmuje wystarczających działań w tym zakresie

Ocena dobra
(W) - Student zna większość pojęć i obszarów tematycznych z zakresu teorii i metodyki pracy 
dydaktycznej i wychowawczej z osobami ze spektrum autyzmu
(U) - Student potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej w procesie wspierania 
rozwoju uczniów ze spektrum autyzmu
(K) - Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i doskonalenia swoich kompetencji w zakresie 
pracy z osobami ze spektrum autyzmu

Ocena bardzo dobra
(W) Student posiada pogłębioną wiedzę z zakresu działalności pedagoga wspierającego 
wszechstronnie rozwój ucznia z ASD
(U) - Student na wysokim poziomie potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej oraz 
powiązanych z nią dyscyplin w zakresie analizowania i interpretowania problemów rehabilitacyjnych, 
edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych osób ze 
spektrum autyzmu
(K) - Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, 
dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego 
rozwoju w zakresie wspierania rozwoju uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera

Sposoby weryfikacji:
- czynna obecność na zajęciach (uczestnictwo w dyskusji, prezentacji ćwiczeń, itd.) - 40%
- przygotowanie (w ramach grup) zestawów ćwiczeń edukacyjno-terapeutycznych dla osób z ASD - 
60%  
Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa:
Attwood T., Zespół Aspergera. Kompletny przewodnik, Gdańsk 2017.
Bluestone J., Materia autyzmu. Łączenie wątków w spójna teorię, Warszawa 2012.
Cieszyńska J., Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych. Metoda krakowska, Kraków 2011.
Frith U., Autyzm i zespół Aspergera, Warszawa 2005.
Grandin, T., Panek, R., Mózg autystyczny. Podróż w głąb niezwykłych umysłów. Kraków 2016.



Literatura uzupełniająca:
Baker J., Ilustrowany podręcznik umiejętności społecznych, Gdańsk 2016.
Dawson G., McPartland J. C., Ozonoff S., Wysokofunkcjonujące dzieci ze spektrum autyzmu. 
Poradnik dla rodziców, Kraków 2015.
Grandin T., Moore D., Kochaj i pomóż dorosnąć. Jak pomóc dziecku ze spektrum autyzmu wejść w 
dorosłe życie, Kraków 2017.
Howlin P., Baron-Cohen S., HadwinJ., Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu? Ćwiczenia, 
Kraków 2012.
McClannahan L., Krantz P., Plany aktywności dla dzieci z autyzmem. Uczenie samodzielności, 
Gdańsk 2002.
Schopler E. Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych, Gdańsk 1995.


	Metodyka nauczania i wychowania osób z autyzmem i zespołem Aspergera (CWI) - 2019/2020 /semestr zimowy/ - dr Anna Szudra-Barszcz

