
KARTA PRZEDMIOTU  

 

 Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Pedagogika osób z niepełnospranością 
sensoryczną 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Pedagogy of people with sensory disabilities 

Kierunek studiów  Pedagogika specjalna 
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) jednolite magisterskie 
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 
Dyscyplina Pedagogika 

Język wykładowy Język polski 
 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak 
Dr Aleksandra Borowicz 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 20 2 4 
konwersatorium   

ćwiczenia 20 2 
laboratorium   
warsztaty   

seminarium   
proseminarium   

lektorat   
praktyki   

zajęcia terenowe   
pracownia dyplomowa   
translatorium   

wizyta studyjna   
 

Wymagania wstępne W1 – Zainteresowanie zagadnieniami surdopedagogiki, tyflopedagogiki  
i surdotyflopedagogiki.  
W2 – Zainteresowanie rozwojem dzieci z uszkodzeniami słuchu, wzroku 
oraz słuchu i wzroku jednocześnie.  
W3 – Zdolność obserwowania ludzkich zachowań.  
W4 – Zaliczenie przedmiotu pedagogika specjalna. 

 

 

 Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 – Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i terminami pedagogiki specjalnej. 
C2 – Zapoznanie studentów z dziejami edukacji niesłyszących, niewidomych i głuchoniewidomych 
w zarysie. 



C3 – Przygotowanie do samodzielnego studiowania literatury z zakresu pedagogiki specjalnej. 

C4 – Przygotowanie się pedagogów do opieki nad dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami 
sensorycznymi. 



 

 

 Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 
WIEDZA 

W_01 Absolwent zna i rozumie w pogłębionym zakresie zna źródła 

pedagogiki specjalnej w systemie nauk i jej przedmiotowe i 

metodologiczne powiązania z naukami filozoficznymi, 

humanistycznymi, społecznymi i medycznymi, a także 

subdyscypliny pedagogiki specjalnej oraz usystematyzowaną 

terminologię w tym zakresie; 

K_W02; 
P7U_W1; 
P7S _WG1  

W_02 Absolwent zna i rozumie koncepcje integralnego rozwoju 
człowieka w cyklu życia, procesy prawidłowego i zaburzonego 
rozwoju człowieka (w aspekcie biologicznym, psychologicznym 
i społecznym) oraz wskazuje ich powiązania z filozoficznymi, 
teologicznymi, psychologicznymi i społecznymi koncepcjami 
człowieka; 

 K_W03;  
P7U_W2; 
P7S _WG2  

W_03 Absolwent zna i rozumie koncepcje rehabilitacji, edukacji, 
resocjalizacji, terapii osób z ninepełnosprawnością 
sensoryczną, rozumie różnorodne uwarunkowania procesów 
socjalizacji, wychowania, nauczania-uczenia się. 

K_W04;  
P7U_W2;  
P7S _WG2  

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Absolwent potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę 

teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej oraz powiązanych 

z nią dyscyplin w celu analizy problemów rehabilitacyjnych, 

edukacyjnych, opiekuńczych, terapeutycznych, pomocowych; 

K_U01;  
P7U_U1;  
P7S _UW1 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
   

K_01 Student jest gotów do wrażliwości i otwartości na problemy z 

obszaru pedagogiki specjalnej;  

K_K01;  
P7U_K1;  
P7S _KR1 

K_02 Student jest gotów do otwartości, dialogu i komunikowania się 
z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i 
edukacyjnymi;  

K_K03;  
P7U_K1;  
P7S _KO1;  
P7S _KO2 

 

 Opis przedmiotu/ treści programowe 

Część I: Surdopedagogika – pedagogika niesłyszących i słabosłyszących 

Surdopedagogika jako subdyscyplina pedagogiki specjalnej. 



Podstawowe pojęcia dotyczące uszkodzeń słuchu i terminy używane do ich określenia. 

Przyczyny uszkodzeń słuchu i grupa ryzyka audiologicznego. 

Typologia uszkodzeń słuchu i osób nimi dotkniętych (zróżnicowanie populacji osób z 

uszkodzeniami słuchu). 

Uszkodzenie słuchu oraz jego konsekwencje dla rozwoju i funkcjonowania człowieka 

(poznawczego, emocjonalnego, językowego). 

Zarys dziejów edukacji niesłyszących i niedosłyszących. 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z uszkodzeniem słuchu w rodzinie. 

Metody wychowania językowego osób z uszkodzeniami słuchu. 

Wychowanie słuchowo-językowe z zastosowaniem protez i urządzeń elektroakustycznych. 

Osoba z uszkodzeniem słuchu w ujęciu personalizmu chrześcijańskiego. 

Część II: Tyflopedagogika – pedagogika niewidomych i słabowidzących 

Przedmiot i zadania tyflopedagogiki. 

Uszkodzenia analizatora wzroku, ich rodzaje i przyczyny. 

Następstwa uszkodzeń wzroku (fizyczno-zdrowotne, orientacyjno- poznawcze, psychospołeczne). 

Osoby niewidome i słabowidzące. 

Mity i stereotypy społeczne dotyczące osób niewidomych. 

Zarys dziejów edukacji niewidomych i niedowidzących. 

Rehabilitacja pedagogiczna osób z uszkodzeniami wzroku. 

Środki specjalne w kształceniu niewidomych i niedowidzących. 

Ćwiczenia kompensacyjne, korekcyjne i orientacji w przestrzeni. 

Rehabilitacja zawodowa niewidomych i niedowidzących. 

Część III: Surdotyflopedagogika – pedagogika głuchoniewidomych 

Definicja i przedmiot pedagogiki głuchoniewidomych. 

Osoby z uszkodzeniami słuchu i wzroku (podział, charakterystyka). 

Sposoby komunikowania się z głuchoniewidomymi. 

Rehabilitacja i edukacja głuchoniewidomych (dzieje, formy organizacyjne, metody). 

 

 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 z 
wykorzystaniem 
prezentacji 
multimedialnej; 
Dyskusja 

Monitorowanie i informacja 
zwrotna od grupy lub 
prowadzącego; 
Egzamin/kolokwium 

Zapis w arkuszu ocen. 

W_02 Wykład konwersatoryjny z 
wykorzystaniem 
prezentacji 
multimedialnej; 
Pogadanka 

Monitorowanie i informacja 
zwrotna od grupy lub 
prowadzącego; 
Egzamin/kolokwium 

Zapis w arkuszu ocen. 



W_03 Wykład problemowy z 
wykorzystaniem 
prezentacji 
multimedialnej; 
Film 

Monitorowanie i informacja 
zwrotna od grupy lub 
prowadzącego; 
Egzamin/kolokwium 

Zapis w arkuszu ocen. 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Metoda projektowa; 

Dyskusja; 
Burza mózgów 

Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych; 
Przygotowanie 
projektu/prezentacji 
Egzamin/kolokwium 

Karta oceny projketu. 
Zapis w arkuszu ocen. 
Oceniona prezentacja 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 Dialog polegający 

na rozwiązywaniu sytuacji 
problemowej 

Monitorowanie i informacja 
zwrotna od grupy lub 
prowadzącego; 

Zapis w arkuszu ocen. 

K_02 Burza mózgów Monitorowanie i informacja 
zwrotna od grupy lub 
prowadzącego; 

Zapis w arkuszu ocen. 

 

 

 Kryteria oceny 

Ocena bardzo dobra 

W- Student zna, definiuje i szczegółowo wyjaśnia pojęcia z zakresu pedagogiki osób z 

niepełnosprawnościami sensorycznymi.  

U – Student potrafi rozpoznać i scharakteryzować specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne 

dzieci/uczniów z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Student potrafi wymienić, scharakteryzować i 

porównać sposoby i środki komunikowania się z osobami z niepełnosprawnościami sensorycznymi.  

K – Student jest wrażliwy na specjalne potrzeby osób niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, 

słabowidzących i głuchoniewidomych. Student wykazuje zainteresowanie poszukiwaniem metod 

rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. 

Ocena dobra 

W- Student zna i definiuje pojęcia z zakresu pedagogiki osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.  

U – Student potrafi scharakteryzować specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci/uczniów z 

niepełnosprawnościami sensorycznymi. Student potrafi wymienić i scharakteryzować sposoby i środki 

komunikowania się z osobami z niepełnosprawnościami sensorycznymi.  

K – Student jest wrażliwy na specjalne potrzeby osób niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, 

słabowidzących i głuchoniewidomych. Student wykazuje zainteresowanie poszukiwaniem metod 

rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. 

Ocena dostateczna 



W- Student zna i definiuje pojęcia z zakresu pedagogiki osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.  

U – Student potrafi wymienić specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci/uczniów z 

niepełnosprawnościami sensorycznymi. Student potrafi wymienić sposoby i środki komunikowania się z 

osobami z niepełnosprawnościami sensorycznymi.  

K – Student jest wrażliwy na specjalne potrzeby osób niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, 

słabowidzących i głuchoniewidomych. 

Ocena niedostateczna 

W- Student nie zna pojęć z zakresu pedagogiki osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. U – 

Student nie potrafi wymienić specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci/uczniów z 

niepełnosprawnościami sensorycznymi. Student nie potrafi wymienić sposobów i środków 

komunikowania się z osobami z niepełnosprawnościami sensorycznymi.  

K – Student nie jest wrażliwy na specjalne potrzeby osób niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, 

słabowidzących i głuchoniewidomych. 



 

 Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

40 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

40 

 

 Literatura 
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Krakowiak K., Dar języka. Podręcznik metodyki wychowania językowego dzieci i młodzieży z 
uszkodzeniami narządu słuchu, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2012. 
Niestorowicz E., Świat w umyśle i rzeźbie osób głuchoniewidomych, Lublin: Wyd. UMCS 2007, 
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Literatura uzupełniająca 
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