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KARTA PRZEDMIOTU 

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Diagnostyka psychopedagogiczna 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Psychopedagogical diagnostics 

Kierunek studiów Pedagogika specjalna 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II stopnia 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina pedagogika 

Język wykładowy Język polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Ks. dr hab. Adam Maj prof. KUL 
 

 

Forma zajęd (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   3 

konwersatorium 30 2 

dwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne W1. Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki ogólnej 
W2. Pogłębiona wiedza z pedagogiki specjalnej 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1. Rozpoznanie podstaw teoretycznych diagnostyki psychopedagogicznej 

C2. Umiejętnośd tworzenia i realizacji diagnozy psychopedagogicznej 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student zna i rozumie zasady projektowania i realizacji 
diagnozowania psychopedagogicznego uczniów oraz jego 
edukacyjnych i środowiskowych uwarunkowao 

K_W05 

W_02 Zna i rozumie współczesne podejścia do problemów osób ze 
specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz 
wynikających z nich nowych form edukacji/ pomocy/ wsparcia 

K_W07 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi projektowad i wykonywad pogłębioną diagnozę 
psychopedagogiczną uczniów oraz projektowad i przeprowadzad 
zajęcia z uwzględnieniem specjalnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych wychowanków 

K_U05 

U_02 Potrafi projektowad autorskie, oryginalne rozwiązania złożonych 
problemów pedagogicznych, zwłaszcza w zakresie diagnostyki 
oraz prognozowad przebieg ich rozwiązywania i przewidywad 
skutki planowanych działao 

K_U06 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student jest gotowy do otwartości i dialogu z osobami ze 
specjalnymi potrzebami rozwojowymi i  edukacyjnymi 

K_K02 

K_02 Posługuje się zasadami etycznymi w środowisku pracy, w 
działalności pedagogicznej, podejmuje działania w zakresie 
samorozwoju i odpowiedzialnego przygotowania się do pracy 
dla dobra środowiska  

K_K05 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Treśd pojęd: diagnoza pedagogiczna, diagnoza psychologiczna, terapia pedagogiczna. 
2. Struktura i modele diagnozy psychopedagogicznej 
3. Metody, narzędzia, techniki i modele diagnostyczne.  
4. Kompetencje osoby diagnozującej 
5. Badania diagnostyczne w orientacji ilościowej i jakościowej.  
6. Diagnostyka funkcjonowania edukacyjnego ucznia i jego osiągnięd szkolnych.  
7. Diagnostyka uczniów w zakresie rozwoju emocjonalnego i społecznego. 
8. Diagnostyka a uczniowie o specjalnych potrzebach.  
9. Diagnostyka środowiska rodzinnego ucznia.  
10. Modele i testy diagnozy psychopedagogicznej uczniów. 
11. Zasady i formy opracowywania wyników badao diagnostycznych. 
12. Diagnostyka a terapia pedagogiczna. 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 
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W_01 Wykład konwersatoryjny Ocena z zakresu 
teoretycznego projektowania 
diagnozy 

Karta oceny projektu  

W_02 Dyskusja problemowa Obserwacja wartościująca Karta obserwacji 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Dyskusja problemowa Obserwacja i ocena projektu 
w zakresie jego struktury 

Karta obserwacji i oceny 
projektu 

U_02 Dyskusja problemowa Obserwacja i ocena projektu 
w zakresie jego struktury  

Karta obserwacji i oceny 
projektu 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja problemowa  Obserwacja  Karta obserwacji 

K_02 Dyskusja problemowa  Obserwacja Karta obserwacji 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Obecnośd na zajęciach - 15pkt (1 zajęcie - 1pkt), aktywny udział w zajęciach - do 25pkt; projekt 

diagnozy psychopedagogicznej i terapii pedagogicznej – maksymalnie 60pkt. 

Kryterium oceny koocowej - bdb: 100-85 pkt; db: 84-70 pkt; dst: 69-50 pkt; ndst: mniej niż 50 pkt  
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 
 

30 z możliwością kontaktów indywidualnych 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

60 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Deptuła M. (red.), Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej, Bydgoszcz 2006 
Jarosz E. Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 
2006 
Skałbania B., Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne, 
Kraków 2011 
Tomaszewska A., Diagnoza pedagogiczna z elementami terapii, Szczecin 2011 

Literatura uzupełniająca 

Górniewicz E., Pedagogiczna diagnoza trudności w czytaniu i pisaniu, Toruo 1998 
Grzesiak J. (red.), Ewaluacja i innowacje w edukacji. Pomiar i ewaluacja jakości kształcenia, Kalisz – 
Konin 2011 
Kaja B., Zarys terapii dziecka, Bydgoszcz 2002 
Lepalczyk I., Badura J. (red.), Elementy diagnostyki pedagogicznej, Warszawa 1994 
Lisowska E., Diagnostyka pedagogiczna w pracy z dzieckiem i rodziną, Kielce 2008 
Niemierko B., Diagnostyka edukacyjna, Warszawa 2009. 
Paluchowski W., Diagnoza psychologiczna. Proces, narzędzia, standardy, Warszawa 2007 
Stemplewska-Żakowicz K., Diagnoza psychologiczna, Gdaosk 2009 
Wiliams N., Diagnoza psychoanalityczna, Gdaosk 2009 
Włoch S., Włoch A., Diagnoza całościowa edukacji dzieci, Kraków 2009 

 

 


