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Cele przedmiotu 
 
C1 – poznanie podstawowych zagadnień podejmowanych w pedeutologii jako 
dyscyplinie pedagogicznej. 
C2 – zdobycie wiedzy o pedagogu specjalnym: jego zadaniach zawodowych, 
kształceniu, kwalifikacjach i kompetencjach, rozwoju zawodowym i osobowym.  
C3 – zapoznanie studenta z wielowymiarową problematyką pracy pedagoga 
specjalnego, ukazanie aksjologicznego i deontologicznego wymiaru jego pracy.  
 
Wymagania wstępne 
W1 - podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki i pedagogiki specjalnej 

 
WIEDZA 
1. student zna pojęcia i zagadnienia związane z pedeutologią  jako subdyscypliną 
pedagogiczną;  
2. student charakteryzuje zadania zawodowe pedagoga specjalnego i jego 
kompetencje, rozumie konieczność ciągłego rozwoju w obszarze zawodowym i 
osobowym. 
 
UMIEJĘTNOŚCI 
1. student projektuje zadania zawodowe pedagoga specjalnego w odniesieniu do 
rodzaju niepełnosprawności; 
2. student przeprowadza analizę zadań zawodowych pedagoga specjalnego i 
problemów związanych z wykonywaniem pracy. 
 
 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) 

1. student jest zorientowany na aktywność dotyczącą własnego rozwoju 
zawodowego, posiada świadomość konieczności uczenia się przez całe życie 

2. student dostrzega możliwości rozwojowe wychowanków, jest gotowy do 
prowadzenia działań w tym zakresie.  

 

Metody dydaktyczne 

dyskusja, metody dialogowe, metody problemowe, praca w grupie, metody 
aktywizujące, studium przypadku, prezentacje multimedialne 

 
Treści programowe przedmiotu 
 

1. Pedeutologia jako subdyscyplina pedagogiczna: podstawowe zagadnienia, 
obszary i problemy badawcze, metody i techniki badań, rozwój myśli 
pedeutologicznej, badania pedentologiczne i ich przedstawiciele. 

2. Treści podstawy programowej kształcenia w szkołach specjalnych, zadania 
zawodowe, kwalifikacje i kompetencje pedagoga specjalnego, doskonalenie i 
rozwój zawodowy. 

3. Klasyfikacja i charakterystyka różnych rodzajów niepełnosprawności w 
kontekście specjalizacji pedagoga specjalnego. 



4. Deontologia pedagoga specjalnego – wyjaśnienia terminologiczne. 
Podstawowe zagadnienia z zakresu etyki normatywnej i teleologii w 
kontekście funkcjonowania zawodowego pedagoga specjalnego. 

5. Problemy w pracy pedagoga specjalnego, ich przyczyny, konsekwencje, 
profilaktyka oraz sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych i 
konfliktowych. 

6. Warunki pracy i środki dydaktyczne pedagoga specjalnego. 
 

 
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia 

 
Ocena niedostateczna 
(W) - Student nie zna podstawowych zagadnień z zakresu pedeutologii i deontologii 
zawodu pedagoga specjalnego. 
(U) - Student nie potrafi analizować możliwości i potrzeb dotyczących rozwoju 
zawodowego i osobowościowego pedagoga specjalnego. 
(K) - Student nie jest aktywny podczas zajęć 
 
Ocena dostateczna 
(W) - Student zna wybrane zagadnienia z zakresu pedeutologii i deontologii zawodu 
pedagoga specjalnego.  
(U) - Student potrafi analizować niektóre aspekty rozwoju zawodowego i 
osobowościowego pedagoga specjalnego. 
(K) - Student rozumie potrzebę przygotowania do zajęć i aktywności, ale rzadko ją 
przejawia  

 
Ocena dobra 
(W) - Student zna większość zagadnień z zakresu pedeutologii i deontologii zawodu 
pedagoga specjalnego.  
 (U) - Student potrafi analizować możliwości i potrzeby dotyczące rozwoju 
zawodowego i osobowościowego pedagoga specjalnego. 
(K) - Student systematycznie przygotowuje się do zajęć i jest aktywny, potrafi 
pracować w grupie 
 
Ocena bardzo dobra 
(W) - Student zna wszystkie wymagane zagadnienia z zakresu i deontologii zawodu 
pedagoga specjalnego. . 
(U) - Student potrafi zaprojektować drogę rozwoju zawodowego pedagoga 
specjalnego z uwzględnieniem konieczności uczenia się przez całe życie. 
(K) - Student potrafi zorganizować pracę własną, angażuje się i inicjuje współpracę z 
innymi. 
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