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Rok II - Semestr 3 (Punkty ECTS: 2) - Zal. na ocenę 
Cele przedmiotu

C1 - zapoznanie studentów ze specyficznymi trudnościami w nauczaniu i wychowaniu osoby ze 
spektrum autyzmu na różnych etapach jej rozwoju 
C2 - zapoznanie studentów z aktualnymi przepisami prawa odnośnie do problemów osób ze spektrum 
autyzmu i wynikającymi z nich formami edukacji, pomocy i wsparcia 
C3 - zapoznanie studentów ze specyfiką pracy pedagoga wspierającego proces edukacyjny i 
wychowawczy osoby ze spektrum autyzmu na różnych etapach jej rozwoju
Wymagania wstępne

W1 - Znajomość podstawowych zagadnień pedagogiki specjalnej
W2 - Podstawowa wiedza na temat autyzmu i zespołu Aspergera
Efekty kształcenia dla przedmiotu

WIEDZA
K_W14 Student ma uporządkowaną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji ze szczególnym
uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych osób ze spektrum autyzmu
K_W15 Student ma uporządkowaną wiedzę o specjalnych potrzebach edukacyjnych i 
wychowawczych osób ze spektrum autyzmu oraz metodach i formach wsparcia tych osób na różnych 
etapach ich rozwoju
UMIEJĘTNOŚCI
K_U09 Student potrafi tworzyć autorskie, oryginalne rozwiązania złożonych problemów 
pedagogicznych (edukacyjnych i wychowawczych) wspomagających rozwój osoby ze spektrum 
autyzmu
K_U12 Student potrafi pracować w zespołach; umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele 
działania; potrafi przyjąć rolę lidera w zespole, animować do konkretnych działań
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K02 Student jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje 
aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i 
zespołowych działań profesjonalnych w zakresie wspierania osób ze spektrum autyzmu; angażuje się 
we współpracę
K_K13 Student ma świadomość konieczności zindywidualizowanych działań pedagogicznych 
wspierających rozwój osoby ze spektrum autyzmu
Metody dydaktyczne

Dyskusja, analiza tekstu, projekt pedagogiczny.
Treści programowe przedmiotu

Prawne aspekty wspierania pedagogicznego osób z autyzmem (1 spotkanie).
Teoretyczne podstawy wspierania pedagogicznego osób z autyzmem (1 spotkanie).
Wspieranie rozwoju osoby z autyzmem i jej rodziny na etapie:
- poniemowlęcym i przedszkolnym (2 spotkania);
- wczesnoszkolnym (2 spotkania);
- młodzieńczym (2 spotkania);
- dorosłości (2 spotkania + kolokwium pisemne - 1 spotkanie).

https://e.kul.pl/qlprogram.html?ra=1&etap=3&kid=3322&op=2&wid=11


Sprawozdania z wyników projektu pedagogicznego według podziału na poszczególne etapy życia i 
rozwoju osoby z autyzmem (4 spotkania).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia

Ocena bardzo dobra:
Pogłębiona wiedza o strukturze i funkcjach systemu edukacji ze szczególnym uwzględnieniem 
specjalnych potrzeb edukacyjnych osób ze spektrum autyzmu. Pogłębiona wiedza o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych i wychowawczych osób ze spektrum autyzmu oraz metodach i formach 
wsparcia tych osób na różnych etapach ich rozwoju. Zaawansowana umiejętność tworzenia autorskich,
oryginalnych rozwiązań złożonych problemów edukacyjnych i wychowawczych wspomagających 
rozwój osoby ze spektrum autyzmu (projekt pedagogiczny). Wysoki poziom umiejętności pracy w 
zespołach. Wysoki poziom umiejętności w zakresie wyznaczania oraz przyjmowania wspólnych celów
działania. Umiejętność przyjmowania roli lidera w zespole i animowania do konkretnych działań. 
Wysoki poziom gotowości do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych oraz wytrwałość w 
podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie wspierania osób ze 
spektrum autyzmu. Wysoki stopień zaangażowania we współpracę. Świadomość konieczności 
zindywidualizowanych działań pedagogicznych wspierających rozwój osoby ze spektrum autyzmu.
Ocena dobra:
Podstawowa wiedza o strukturze i funkcjach systemu edukacji ze szczególnym uwzględnieniem 
specjalnych potrzeb edukacyjnych osób ze spektrum autyzmu. Podstawowa wiedza o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych i wychowawczych osób ze spektrum autyzmu oraz metodach i formach 
wsparcia tych osób na różnych etapach ich rozwoju. Podstawowa umiejętność tworzenia autorskich, 
oryginalnych rozwiązań złożonych problemów edukacyjnych i wychowawczych wspomagających 
rozwój osoby ze spektrum autyzmu (projekt pedagogiczny). Przeciętny poziom umiejętności pracy w 
zespołach. Przeciętny poziom umiejętności w zakresie wyznaczania oraz przyjmowania wspólnych 
celów działania. Przeciętny poziom gotowości do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych. 
Wytrwałość w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie 
wspierania osób ze spektrum autyzmu. Przeciętny stopień zaangażowania we współpracę. Świadomość
konieczności zindywidualizowanych działań pedagogicznych wspierających rozwój osoby ze 
spektrum autyzmu.
Ocena dostateczna:
Niski poziom wiedzy o strukturze i funkcjach systemu edukacji ze szczególnym uwzględnieniem 
specjalnych potrzeb edukacyjnych osób ze spektrum autyzmu. Niski poziom wiedzy o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych i wychowawczych osób ze spektrum autyzmu oraz metodach i formach 
wsparcia tych osób na różnych etapach ich rozwoju. Niski poziom umiejętności tworzenia autorskich, 
oryginalnych rozwiązań złożonych problemów edukacyjnych i wychowawczych wspomagających 
rozwój osoby ze spektrum autyzmu (projekt pedagogiczny). Niski poziom umiejętności pracy w 
zespołach. Niski poziom umiejętności w zakresie wyznaczania oraz przyjmowania wspólnych celów 
działania. Niski poziom gotowości do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych. Mała 
wytrwałość w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie 
wspierania osób ze spektrum autyzmu. Słabe zaangażowanie we współpracę. Świadomość 
konieczności zindywidualizowanych działań pedagogicznych wspierających rozwój osoby ze 
spektrum autyzmu.
Ocena niedostateczna:
Brak wiedzy o strukturze i funkcjach systemu edukacji ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych 
potrzeb edukacyjnych osób ze spektrum autyzmu. Brak wiedzy o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych i wychowawczych osób ze spektrum autyzmu oraz metodach i formach wsparcia tych 
osób na różnych etapach ich rozwoju. Brak umiejętności tworzenia autorskich, oryginalnych 
rozwiązań złożonych problemów edukacyjnych i wychowawczych wspomagających rozwój osoby ze 



spektrum autyzmu (projekt pedagogiczny). Brak umiejętności pracy w zespołach. Brak umiejętności w
zakresie wyznaczania oraz przyjmowania wspólnych celów działania. Brak gotowości do 
podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych. Brak zaangażowania we współpracę. Brak 
świadomości potrzeby zindywidualizowanych działań pedagogicznych wspierających rozwój osoby ze
spektrum autyzmu.

Sposoby weryfikacji:
- czynna obecność na zajęciach (dyskusja, analiza tekstu, sprawozdanie z realizacji zadania 
domowego) – 40%
- realizacja projektu pedagogicznego (w grupach roboczych) – 60%
Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa:
Attwood T., Zespół Aspergera. Kompletny przewodnik, Gdańsk 2017.
Cieszyńska J., Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych. Metoda krakowska, Kraków 2011.
Fleisher M., Strategie dobrego życia dla osób z autyzmem, Otwock 2018.
Grandin T., Moore D., Kochaj i pomóż dorosnąć. Jak pomóc dziecku ze spektrum autyzmu wejść w 
dorosłe życie, Kraków 2017.
Wsparcie młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Teoria i praktyka, red. K. 
Patyk, M. Panasiuk, Gdańsk 2017.
Literatura uzupełniająca:
Baker J., Ilustrowany podręcznik umiejętności społecznych, Gdańsk 2016.
Dawson G., McPartland J. C., Ozonoff S., Wysokofunkcjonujące dzieci ze spektrum autyzmu. 
Poradnik dla rodziców, Kraków 2015.
Howlin P., Baron-Cohen S., HadwinJ., Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu? Ćwiczenia, 
Kraków 2012.
McClannahan L., Krantz P., Plany aktywności dla dzieci z autyzmem. Uczenie samodzielności, 
Gdańsk 2002.
Schopler E. Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych, Gdańsk 1995.
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