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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Metodyka organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej  

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Methods of organizing psychological and 

pedagogical help 

Kierunek studiów  Pedagogika specjalna 

Poziom studiów (I, II, jednolite 

magisterskie) 

II 

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 

warsztaty 15 1 1 

 

Wymagania 

wstępne 

- 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 - Poznanie podstaw prawnych oraz pozyskanie wiedzy w zakresie organizowania 

i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

C2 - Poznanie wybranych modeli pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

C3- Zdobycie umiejętności w zakresie konstruowania indywidualnego programu 

edukacyjno – terapeutycznego i planu działań wspierających 

 

C4 - Poznanie metod, technik i narzędzi pomiaru pedagogicznego. 
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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 

KW_01 przepisy prawa oświatowego, założenia systemu 

kształcenia specjalnego w kontekście systemu kształcenia 

powszechnego oraz zasady organizacji i metodyki pracy z 

osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i 

edukacyjnymi, w szczególności modele współpracy 

pedagogów specjalnych z nauczycielami, specjalistami 

rodzicami i opiekunami osób z specjalnymi potrzebami 

rozwojowymi i edukacyjnymi (zgodnie z wybraną 

specjalnością); 

K_W08 

UMIEJĘTNOŚCI 

KU_01 projektować autorskie, oryginalne rozwiązania złożonych 

problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich 

rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych 

działań w określonych obszarach praktycznych; 

K_U06 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 Otwartości i dialogu z osobami ze specjalnymi 

potrzebami rozwojowymi i  edukacyjnymi; 

K_K02 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Podstawy prawne organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

2. Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

3. Zasady opracowywania indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego 

i planu działań wspierających, karty indywidualnych potrzeb ucznia. 

4. Diagnozowanie pedagogiczne uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Obserwacja i pomiary dydaktyczne. 

5. Planowanie, realizacja i ewaluacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć 

rozwijających uzdolnienia, zajęć umiejętności uczenia się. Dokumentowanie i ocena 

efektów. 

6. Planowane, realizacja i ewaluacja zajęć: korekcyjno-kompensacyjnych, 

logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych 

zajęć o charakterze terapeutycznym. Dokumentowanie i ocena efektów.  

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 

efektu 

Metody dydaktyczne 

(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 

(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 

(lista wyboru) 

WIEDZA 

KW_08 Wykład z 

wykorzystaniem 

prezentacji 

mulitmedialnych; 

Dyskusja 

Lista obecności 

Protokół listy obecności 

Prace/projekty kart 

IPET 
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Metoda problemowa 

UMIEJĘTNOŚCI 

KU_06 Wykład konwersatoryjny 

Dyskusja problemowa 

Opis programu w pracy 

końcowej 

Karty IPET 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 Metoda problemowa Dyskusja Adnotacje na protokole 

listy obecności 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

1. Obecność na zajęciach – 10% oceny 

2. Aktywność na zajęciach – 30% oceny 

3. Ocena z przygotowanych programów – 60% oceny 

 

 

Ocena niedostateczna 

Student nie uczestniczył w zajęciach lub uczestniczył w nich sporadyczne; nie 

opanował podstawowych wiadomości z zakresu treści przedmiotu 

Ocena dostateczna 

Student regularnie lecz biernie uczestniczył w zajęciach, odtwarza podstawowe 

wiadomości z zakresu treści przedmiotu 

Ocena dobra 

Student regularnie uczestniczył w zajęciach przynajmniej kilkakrotnie zabierając 

głos, realizował wyznaczone zadania, przytacza ze zrozumieniem wiadomości z 

zakresu treści przedmiotu 

Ocena bardzo dobra 

Student regularnie uczestniczył w zajęciach, regularnie zabiera głos w dyskusji, 

realizuje powierzone mu zadania, przytacza ze zrozumieniem wiadomości z 

zakresu treści przedmiotu oraz potrafi wskazać ich teoretyczne źródła i praktyczne 

konsekwencje 

 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z 

nauczycielem  

 

15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 

 
15 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 
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