
KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Wychowanie religijne osób z 

niepełnosprawnością i elementy metodyki  

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Religious education of people with 

disabilities and elements of methodology 

Kierunek studiów  Pedagogika specjalna 

Poziom studiów (I, II, jednolite 

magisterskie) 

I  

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Pedagogika 

Język wykładowy Język polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba 

odpowiedzialna 

Dr Magdalena Parzyszek 

 

 

Forma zajęć (katalog 

zamknięty ze 

słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 V 2 

 

Wymagania 

wstępne 

Zainteresowanie przedmiotem 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C 1  - Ukazanie religijności jako osobistej, świadomej, dobrowolnej i pozytywnej relacji do 

Boga 

C 2  - Ukazanie rozwoju religijnego jako procesu zachodzącego w ciągu całego życia i 

bardzo dynamicznego 



C3 – Poznanie wybranych elementów metodyki charakterystycznej dla wychowania 

religijnego  

 

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów 

kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 

Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

WIEDZA 

K_W01 ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o 

rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu 

widzenia procesów edukacyjnych, rehabilitacyjnych, 

resocjalizacyjnych oraz wspomagających rozwój 

człowieka z uszkodzeniami organizmu i zaburzeniami 

rozwoju psychofizycznego oraz funkcjonowania 

społecznego 

K_W07 

K_W02 ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat 

biologicznych, psychologicznych, społecznych, 

filozoficznych i teologicznych (ontologicznych, 

antropologicznych, aksjologicznych), podstaw kształcenia 

i wychowania 

K_W11 

K_W03 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych 

środowiskach wychowawczych, w tym związanych z 

działalnością Kościoła, o ich specyfice i procesach w nich 

zachodzących 

K_W13 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 posiada pogłębione umiejętności wykrywania, 

obserwowania i analizowania informacji na temat zjawisk 

społecznych rozmaitej natury oraz interpretowania ich z 

punktu widzenia problemów edukacyjnych, 

rehabilitacyjnych, socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych, 

wspomagających rozwój osoby z uszkodzeniami 

organizmu i zaburzeniami rozwoju oraz z zaburzeniami 

funkcjonowania psychofizycznego lub społecznego 

K_U01 

K_U02 potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami 

teoretycznymi w celu analizowania, ewaluowania, 

wartościowania i projektowania przyjmowanych teorii i 

koncepcji oraz podejmować działania praktyczne na rzecz 

K_U08 



osób z uszkodzeniami organizmu i zaburzeniami rozwoju 

oraz z zaburzeniami funkcjonowania psychofizycznego 

lub społecznego 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju 

osobistego i zawodowego; ma również świadomość 

ciągłości rozwoju osób z uszkodzeniami organizmu i 

zaburzeniami rozwoju oraz z zaburzeniami 

funkcjonowania psychofizycznego lub społecznego 

K_K01 

K_K02 posługuje się zasadami i normami etycznymi w życiu i 

pracy pedagogicznej, respektuje prawa innych, w tym 

prawa autorskie, utożsamia się z wartościami 

realizowanymi w praktyce pedagogicznej 

K_K10 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Zagadnienia wstępne dotyczące wychowania religijnego człowieka 

2. Cechy charakterystyczne dla rozwoju religijności 

3. Czynniki warunkujące rozwój religijny: regulacje endogenne (cechy wrodzone i nabyte, 

proces dojrzewania), działanie zewnętrznych czynników rozwoju (wpływ otoczenia, 

realizacja procesu wychowawczego, uczenie się), oddziaływania (aktywność własna, 

czynniki równoważenia i czynniki losowe); 

4. Rozwój religijności dziecka w różnych okresach życia 

5. Znaczenie rodziców i opiekunów w procesie przekazywania wiary; 

6. Świadectwo rodziców wobec dzieci; 

7. Wychowanie religijne w rodzinie: cele i kierunki. 

8. Elementy metodyki wychowania religijnego  

 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 

efektu 

Metody dydaktyczne 

(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 

(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 

(lista wyboru) 

WIEDZA 

K_W07 Wykład 

konwencjonalny; 

Wykład 

Egzamin Protokół listy obecności 



konwersatoryjny; 

Wykład problemowy; 

Wykład z 

wykorzystaniem 

prezentacji 

mulitmedialnych;  
K_W11 Wykład 

konwencjonalny; 

Wykład 

konwersatoryjny; 

Wykład problemowy; 

Wykład z 

wykorzystaniem 

prezentacji 

mulitmedialnych;  

Egzamin Protokół listy obecności 

K_W13 Wykład 

konwencjonalny; 

Wykład 

konwersatoryjny; 

Wykład problemowy; 

Wykład z 

wykorzystaniem 

prezentacji 

mulitmedialnych; 

Egzamin Protokół listy obecności 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 Wykład 

konwencjonalny; 

Wykład 

konwersatoryjny; 

Wykład problemowy; 

Wykład z 

wykorzystaniem 

prezentacji 

mulitmedialnych; 

Egzamin Protokół listy obecności 

K_U02 Wykład 

konwencjonalny; 

Wykład 

konwersatoryjny; 

Wykład problemowy; 

Wykład z 

wykorzystaniem 

prezentacji 

mulitmedialnych; 

Egzamin Protokół listy obecności 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 Wykład 

konwencjonalny; 
Egzamin Protokół listy obecności 



Wykład 

konwersatoryjny; 

Wykład problemowy; 

Wykład z 

wykorzystaniem 

prezentacji 

mulitmedialnych; 

K_K02 Wykład 

konwencjonalny; 

Wykład 

konwersatoryjny; 

Wykład problemowy; 

Wykład z 

wykorzystaniem 

prezentacji 

mulitmedialnych; 

Egzamin Protokół listy obecności 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

 

Ocena niedostateczna  

Student nie opanował podstawowych wiadomości z zakresu treści przedmiotu  

Ocena dostateczna  

student odtwarza podstawowe wiadomości z zakresu treści przedmiotu  

ocena dobra  

Student przytacza ze zrozumieniem wiadomości z zakresu treści przedmiotu  

Ocena bardzo dobra  

Student przytacza ze zrozumieniem wiadomości z zakresu treści przedmiotu oraz 

potrafi wskazać ich teoretyczne źródła 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z 

nauczycielem  

 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 

 

10 

 

VIII. Literatura 



Literatura podstawowa 
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Gosztyła T., Rodzinne uwarunkowania dojrzałej religijności młodzieży, Lublin 2010. 

Literatura uzupełniająca 

Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, Poznań 2004. 

Just A., Psychologiczne podstawy religijnego wychowania dzieci, w: B. Bejze, O Bogu i o 

człowieku, t.II, Warszawa 1969. 

Marek Z., Wychowanie religijne małego dziecka, Horyzonty Wiary 15, 1993. 

Poręba P., Wychowanie religijne w rodzinie, w: F. Adamski, Wychowanie w rodzinie 

chrześcijańskiej, Warszawa 1973. 

James W., Doświadczenia religijne, Warszawa 1958. 

 

 

 

 

 


