
KARTA PRZEDMIOTU  
 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Pedagogika osób z niepełnosprawnością 
ruchową i przewlekle chorych 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Pedagogy of people with physical disabilities 
and chronic illnesses  

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 hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 II 2 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne W1 - Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki specjalnej i psychologii 
rozwoju człowieka. 
W2 - Ciekawość poznawcza i motywacja do nauki w zakresie problematyki 
podejmowanej na wykładach.  
  

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 - Wyposażenie studentów w niezbędną wiedzę dotyczącą funkcjonowania i problemów osób z 
niepełnosprawnością ruchową i przewlekle chorych.   

C2 - Zapoznanie studentów z terminologią związaną z omawianą na wykładzie problematyką, 
uwrażliwienie na symptomy nieprawidłowości rozwojowych i potrzeb osób z niepełnosprawnością 
ruchową i przewlekle chorych oraz wyjścia im na przeciw.   

C3 – Wyksztalcenie umiejętności udzielania pomocy i wsparcia osobom z niepełnosprawnością 
ruchową i przewlekle chorych oraz ich rodzinom. 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 



WIEDZA 

W_01 Student ma uporządkowaną wiedzę na temat integralnego 
rozwoju osób z niepełnosprawnością ruchową i chorobami 
przewlekłymi. 

K_W03;  

W_02 Student ma podstawową wiedzę na temat edukacji i 
rehabilitacji osób z niepełnosprawnością ruchową i przewlekle 
chorych, obejmującą terminologię, teorie, obszary badawcze 

K_W04 

W_03 Student ma uporządkowaną wiedzę na temat różnych 
środowisk wychowawczych, więzi społecznych w tych 
środowiskach (rodzina, przedszkole, szkoła, inne instytucje o 
charakterze edukacyjno-terapeutycznym), ich roli w rozwoju 
dziecka z niepełnosprawnością ruchową i chorobami 
przewlekłymi (opieka, nauczanie, wychowanie, terapia), 
funkcjonowania tych dzieci  w rodzinie, szkole i w innych 
instytucjach terapeutycznych oraz sposobów pracy z uczniami. 

K_W02:K_W07 

W_04 Student ma podstawową wiedzę na temat zasad i norm 
etycznych, z uwzględnieniem etosu chrześcijańskiego w 
zawodzie pedagoga specjalnego. 
 

K_W06 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę 
teoretyczną z zakresu pedagogiki osób z niepełnosprawnością  
ruchową i uczniów chorych przewlekle w celu dokonania 
obserwacji i interpretacji sytuacji tych osób oraz pojawiających 
się problemów wychowawczych i edukacyjnych. 

K_U01; K_U05 

U_02 Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi 
w celu analizowania motywów i wzorów zachowań dzieci, 
młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością ruchową i 
uczniów chorych przewlekle 

K_U06; K_U07 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 ma świadomość konieczności zindywidualizowanych działań 
pedagogicznych w stosunku do osób z niepełnosprawnością 
ruchową i uczniów chorych przewlekle 

K_K02; K_K04 

K_02 przestrzegania zasad etyki i profesjonalizmu w środowisku 
pracy pedagoga specjalnego, podejmowania działań w 
zakresie samorozwoju, odpowiedzialnego przygotowania się 
do pracy, podejmowania decyzji, uwzględniając ich skutki 
wobec środowiska, dla dobra którego działa. 
 

K_K05 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Zdrowie, jego rozumienie, rodzaje, pojęcie normy, choroba a niepełnosprawność, specyficzne 
problemy psychopatologii. 
2. Paradygmaty podejścia do choroby (biomedyczny, holistyczny). 
3. Teoretyczne koncepcje choroby przewlekłej, modele choroby.  
4. Konsekwencje utraty pełnej sprawności w sytuacji niepełnosprawności ruchowej i choroby 
przewlekłej oraz sposoby radzenia sobie z nimi. Czynniki od których zależy funkcjonowanie w 
warunkach choroby przewlekłej i niepełnosprawności ruchowej. 
5. Sytuacje trudne/frustracja/stres w życiu osób  z niepełnosprawnością ruchową  i przewlekle 
chorych, reakcje, proces defrustracji i odżałowania straty, akceptacji i adaptacji.  
6. Dziecko z niepełnosprawnością ruchową i przewlekle chore w rodzinie – konsekwencje dla 



rodziny (rodziców i rodzeństwa, rodziny jako systemu), zadania i znaczenie rodziny.   
7. Dziecko z niepełnosprawnością ruchową i przewlekle chore w instytucjach (przedszkolu, szkole, 
szpitalu) – konsekwencje dla funkcjonowania dziecka, jego potrzeby i problemy, wyzwania wobec 
instytucji, ich rola i zadania. 
8. Rola pedagoga specjalnego w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością ruchową i przewlekle 
chorym oraz jego rodziną, pedagog jako terapeuta, doradca, edukator, mediator.  
9. Cierpienie i choroba/niepełnosprawność w świetle nauczania Kościoła katolickiego.  

 

 
V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Wykład konwersatoryjny Egzamin pisemny Arkusz egzaminacyjny 

W_02 Wykład konwersatoryjny Egzamin pisemny Arkusz egzaminacyjny 

W_03 Wykład konwersatoryjny Egzamin pisemny Arkusz egzaminacyjny 

W_04 Wykład konwersatoryjny Egzamin pisemny Arkusz egzaminacyjny 

    

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Studium przypadku Obserwacja Karta obserwacji 

U_02 Studium przypadku Obserwacja Karta obserwacji 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Obserwacja Karta obserwacji 

K_02 Praca w grupie Obserwacja Karta obserwacji 

 
 

VI. Kryteria oceny, wagi 
 
Przedmiotem oceny jest wynik egzaminu pisemnego na podstawie wiedzy z wykładów oraz zadanych 
lektur obowiązkowych (80%). Jest również uwzględniona obecność na zajęciach (20%). 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin  

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

30 
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