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KARTA PRZEDMIOTU  
 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Pedagogika osób z niepełnosprawnością 
sprzężoną, emocjonalno-behawioralną 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Pedagogy of people with multiple, emotional-
behavioural disabilities 

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  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 sprzężoną i emocjonalno-behawioralną. 

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

C3 - Nabycie przez studentów umiejętności udzielania pomocy i wsparcia osobom z 
niepełnosprawnością sprzężoną i emocjonalno-behawioralną oraz ich rodzinom. 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 
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WIEDZA 

W_01 Student ma uporządkowaną wiedzę na temat integralnego 
rozwoju uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.  
 

K_W02;  

W_02 Student ma uporządkowaną wiedzę na temat integralnego 
rozwoju człowieka ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 
uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami 
emocjonalno-behawioralnymi. 

K_W03 

W_03 Ma podstawową wiedzę na temat rodzajów, uwarunkowań i 
realizacji nauczania i wychowania uczniów z sprzężoną oraz z 
zaburzeniami emocjonalno-behawioralnymi. 

K_W06 

W_04 Ma uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania 
uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami 
emocjonalno-behawioralnymi. 

K_W04 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę 
teoretyczną z zakresu pedagogiki osób z niepełnosprawnością  
sprzężoną oraz z zaburzeniami emocjonalno- 
behawioralnymi w celu analizowania i interpretowania ich 
motywów i wzorów zachowań (dzieci, młodzieży i dorosłych) 
oraz pojawiających się problemów edukacyjnych, 
wychowawczych i pomocowych 

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  sprzężoną oraz z 
zaburzeniami emocjonalno-behawioralnymi 

K_U06; K_U07 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 ma świadomość konieczności zindywidualizowanych działań 
pedagogicznych w stosunku do osób z niepełnosprawnością 
sprzężoną i zaburzeniami emocjonalnymi. 

K_K02; K_K04 

K_02 posługuje się zasadami i normami etycznymi w pracy 
pedagoga specjalnego. 
 

K_K05 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Pedagogika osób z niepełnosprawnością sprzężoną – rozróżnienia terminologiczne, ich 
znaczenie dla teorii i praktyki. 
2. Problemy rozwojowe dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością sprzężoną, ich potrzeby, 
funkcjonowanie, wyzwania opiekuńcze, edukacyjne, rehabilitacyjne 
3. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością sprzężoną w systemie oświaty. 
4. Problemy rozwojowe, opiekuńcze, wychowawcze, edukacyjne i terapeutyczne dzieci, 
młodzieży i dorosłych osób głuchoniewidomych, z dziecięcym porażeniem mózgowym, 
padaczką. 
5. Problemy rozwojowe, opiekuńcze, wychowawcze, edukacyjne i terapeutyczne dzieci z 
zaburzeniami emocjonalnymi, nastroju, lekowymi, obsesyjno-kompulsywnymi, odżywiania, 
snu, moczeniem się i zaburzeniami zachowania. 
6. Rola pedagoga specjalnego w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z 
zaburzeniami emocjonalno-behawioralnym 

 
V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 
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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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edukacyjnymi w ekosystemie. Kielce. 
 
 

 
 
 
 


