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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Profilaktyka wybranych zagrożeń zdrowotnych 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Prevention of selected health threats 

Kierunek studiów  Pedagogika specjalna 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina pedagogika 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr Agnieszka Linca-Ćwikła 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   2 

konwersatorium 1 30 

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne W1 - znajomość zagadnień z przedmiotu: biomedyczne podstawy rozwoju i 
wychowania oraz dydaktyka specjalna. 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 - Przedstawienie wybranych zagrożeń zdrowotnych XXI wieku, ukazanie działań 
profilaktycznych zmierzających do ograniczenia rozpowszechniania się chorób cywilizacyjnych 
zwłaszcza wśród osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. 

C2 – Przygotowanie do realizacji działań profilaktycznych w różnych grupach docelowych. 
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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 zna i rozumie działania w zakresie profilaktyki, które 
przyczyniają się do prawidłowego rozwoju człowieka jego 
zdrowia.  

K_W03 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 potrafi projektować autorskie rozwiązania w zakresie 
profilaktyki wybranych zagrożeń zdrowotnych z 
uwzględnieniem potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami 
rozwojowymi i edukacyjnymi. 

K_U06 

U_02 
potrafi podejmować działania z zakresu profilaktyki wybranych 
zagrożeń zdrowotnych, dostosowane pod względem metod i 
treści do specyfiki funkcjonowania osób w tym osób ze 
specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi 

K_U07 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 dostrzegania ludzkich problemów, aktywnego podejmowania 
działań na rzecz środowiska społecznego z przekonaniem o 
sensie wartości i potrzebie podejmowanych działań oraz 
odpowiedzialności za podjęte zobowiązania 

K_K04 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Rodzaje i ryzyko zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi. Zmiany stylu życia społeczeństw 
wysokorozwiniętych i efekty globalizacji. Ekologiczne i społeczne czynniki kształtujące stan zdrowia 
człowieka. Pojęcie profilaktyki. Typologia poziomów profilaktyki. Miejsce profilaktyki w działaniach 
na rzecz zdrowia. Pozytywne strategie w profilaktyce. Edukacja zdrowotna w profilaktyce chorób i 
zachowań ryzykownych dla zdrowia. Projektowanie i podejmowanie działań z zakresu profilaktyki 
wybranych zagrożeń zdrowotnych (studenci wybierają tematykę projektu dotyczącego profilaktyki 
chorób i zagrożeń ryzykownych dla zdrowia). 

 

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, 
Prezentacja, Praca z 
tekstem,  

Prace zaliczeniowe, 
obserwacja  

Arkusz oceny, Prace 
zaliczeniowe 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Projekt, prezentacja Prezentacja projektu, 
obserwacja 

Dokumentacja 
projektowa, Arkusz oceny 

U_02 Projekt, prezentacja Prezentacja projektu, 
obserwacja 

Dokumentacja 
projektowa, Arkusz oceny 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
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K_01 Projekt, prezentacja Prezentacja projektu, 
obserwacja 

Dokumentacja 
projektowa, Arkusz oceny 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Zgromadzenie przez studentów odpowiedniej liczby punktów za 

1. Aktywne uczestnictwo w zajęciach (30%) 

2. Wykonanie konkretnych zadań postawionych przez prowadzącego na poszczególnych etapach 

realizacji programu zajęć (w tym kolokwium sprawdzające wiedzę) (30%) 

3. Realizacja projektu zaliczeniowego (40%) 

Ostateczne kryteria punktowe dla poszczególnych ocen uzyskanych w trakcie zajęć zostaną 

ustalone w zależności od poziomu prac zaliczeniowych i podane do wiadomości studentów. 
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

20 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna, Warszawa Wydawnictwo PWN 2018. 
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Roik, J. (2005). Choroby cywilizacyjne. Warszawa: Wyd. ZM. 
E. Ozimek (2004), Profilaktyka w szkole w: Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym, 
środowiskowym i społecznym, red. A. Obrębowski, E. Ozimek, : Poznań: Fundacja Bonum Comune. 
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Literatura uzupełniająca 
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Bury, P. (2008). Edukacja i zdrowie. Podręcznik dla studentów kierunku pedagogika. Gniezno: 
GWSHM.  
Murray, C., Lopez, A. (2000). Globalne obciążenie chorobami. Kraków: Vesalius.  

 

 


