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Cele przedmiotu
Zakłada się, że poprzez udział w wykładach student nabędzie wiedzę i umiejętności w zakresie 
krytycznej analizy współczesnych koncepcji uwarunkowań pojawiania się trudności szkolnych 
oraz nazywania, klasyfikowania i charakteryzowania symptomów trudności w nauce. Student 
będzie dysponował wiedzą w zakresie znajomości różnych metod terapii pedagogicznej oraz 
zasad ich doboru do pracy z uczniem.
Wymagania wstępne
-
Efekty kształcenia dla przedmiotu
a) W zakresie wiedzy:
Efekt 1 - student potrafi wskazać przepisy prawne regulujące udzielanie pomocy psychologiczno-
pedaogicznej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE)
Efekt 2 – student umie omówić podstawowe cele pracy dydaktycznej, wyrównawczej i 
wychowawczej z uczniem o SPE na II etapie nauczania 
Efekt 3 – student zna założenia podstawowych metod terapii ucznia ze SPE, zwłaszcza ucznia z 
dysleksja, dysgrafia dysortografia, dyskalkulią i ADHD
b) W zakresie umiejętności:
Efekt 4 – Student potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki 
uczniów z trudnościami w nauce w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, 
wychowawczych, opiekuńczych, pomocowych i terapeutycznych, a także ich diagnozowania i 
projektowania programu wsparcia dla tej grupy uczniów – case study; 
Efekt 5 – Student ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego 
oceniania sytuacji uczniów o SPE; 
Efekt 6 – Student potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej osoby sposób postępowania 
terapeutycznego, potrafi dobierać środki i metody pracy pedagogicznej w celu efektywnego 
wykonania wspomagania funkcjonowania osoby z niepełnoprawnością; 

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


Efekt 7 – Student potrafi twórczo animować pracę nad własnym rozwojem oraz rozwojem 
uczniów z trudnościami w nauce
c) Posiada kompetencje (postawy):
Efekt 8 – Student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie 
potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego; 
Efekt 9 – Student podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i 
zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki uczniów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych; prezentuje postawę pedagogicznej odpowiedzialności;
Efekt 10 – Student zachowuje zasady etyczne w pracy z uczniem o SPE
Metody dydaktyczne
ćwiczenia praktyczne, przygotowanie scenariuszy zajęć, krytyczna analiza tekstu, dyskusja, praca 
w grupach
Treści programowe przedmiotu
Analiza podstawowych zagadnień terminologicznych dotyczących pedagogiki osób z 
trudnościami w nauce w literaturze przedmiotu polskiej i zagranicznej. Zagadnienie profilaktyki 
trudności szkolnych. Teoretyczne i praktyczne modele wyjaśniania uwarunkowań (biologicznych, 
psychologicznych, społecznych i dydaktycznych) tych trudności. Cele, zasady, formy pracy z 
dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce w różnym wieku. Wybrane metody diagnozy i 
terapii pedagogicznej specyficznych trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu. Metody diagnozy i 
terapii dzieci i młodzieży z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). Uczniowie 
dolnej normy intelektualnej. Syndrom nieadekwatnych osiągnięć szkolnych. Problematyka 
leworęczności i zaburzeń lateralizacji. Praca rewalidacyjna z uczniem z niepełnosprawnoscią 
intelektualną.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
1. Aktywność na zajęciach - przygotowywanie i prezentowanie ćwiczeń i scenariuszy, prezentacji 
multimedialnych, krytyczna analiza tekstu.
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