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KARTA PRZEDMIOTU  

Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu psychopedagogiczne problemy osób niepełnospr. 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Psycho-educational problems of persons with 
disabilities 

Kierunek studiów  Pedagogika Specjalna 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) jednolite magisterskie 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Pedagogika 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna  

 
 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład    

konwersatorium   

ćwiczenia 30 II 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   
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Wymagania wstępne Podstawowe wiadomości z zakresu pedagogiki specjalnej. Pojęcie normy, 
rewalidacji, rehabilitacji. Rozpoznawanie podstawowych problemów osoby 
niepełnosprawnej funkcjonującej w społeczeństwie, łagodzenia i 
rozwiązywania problemów z zakresu społecznych skutków choroby, 
niepełnosprawności fizycznej, psychicznej. 

 

Cele kształcenia dla przedmiotu  

 Celem nauczania jest nabycie podstawowej wiedzy dotyczącej funkcjonowania osób z 
niepełnosprawnością a także psychopedagogicznych uwarunkowań pracy z tymi osobami. 
Przybliżenie metod i form pracy z tymi osobami z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów 
dysfunkcji .  

 

Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 biologiczne, psychologiczne, społeczne, lingwistyczne, 
filozoficzne i teologiczne (ontologiczne, antropologiczne, 
aksjologiczne) podstawy kształcenia i wychowania;  

P7U_W1 

W_02 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; 

P7U_W1 

W_04 koncepcje rehabilitacji, edukacji, resocjalizacji, terapii osób ze 
specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, rozumie 
różnorodne uwarunkowania procesów socjalizacji, 
wychowania, nauczania-uczenia się; 

P7U_W2 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu 
pedagogiki specjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu 
analizy problemów rehabilitacyjnych, edukacyjnych, 
opiekuńczych, terapeutycznych, pomocowych;  

P7U_U1 

U_02 
wnikliwie obserwować, rozpoznawać, interpretować, 
wyszukiwać i przetwarzać informacje na temat procesów i 
zjawisk społecznych, interpretować je z punktu widzenia 
problemów edukacyjnych z wykorzystaniem wiedzy  z zakresu 
pedagogiki specjalnej, w tym przepisów prawa oświatowego i 
innych nauk społecznych oraz humanistycznych i medycznych; 

P7U_U1 
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U_07 
Inicjować działania wychowawczo-edukacyjne 
zindywidualizowane, dostosowane pod względem metod i treści 
do specyfiki funkcjonowania osób ze specjalnymi potrzebami 
rozwojowymi i edukacyjnymi, wdrażać efektywne programy 
zwiększające ich umiejętności poznawcze i kompetencje 
społeczne oraz poprawiające ich aktywność i integrację 
społeczną, dokonywać ewaluacji zajęć w grupie zróżnicowanej; 

P7U_U1 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 wrażliwości i otwartości na problemy z obszaru pedagogiki 
specjalnej; 

P7U_K1 

K_02 otwartości, dialogu i komunikowania się  z osobami ze 
specjalnymi potrzebami rozwojowymi i  edukacyjnymi;  

P7U_K1 

K_05 dostrzegania ludzkich problemów, aktywnego podejmowania 
działań na rzecz środowiska społecznego z przekonaniem o 
sensie wartości i potrzebie podejmowanych działań oraz 
odpowiedzialności za podjęte zobowiązania; 

P7U_K3 

 
Opis przedmiotu/ treści programowe 

Co to jest niepełnosprawność? Rodzaje niepełnosprawności. Od modelu medycznego do 
społecznego. Działy pedagogiki specjalnej: Oligofreno-tyflo-surdo-pedagogika, pedagogika 
terapeutyczna. Rodziny osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne ruchowo; implikacje 
niepełnosprawności; Jak pomagać osobom niepełnosprawnym ruchowo; osoby niewidome i 
niedowidzące, implikacje niepełnosprawności wzrokowej, sprzęt oprogramowanie, pismo Braille’a. 
Rodzaje opieki nad osobami z dysfunkcją wzroku. Osoby niesłyszące, niedosłyszące. Implikacje 
niepełnosprawności. Alfabet migowy. Nauka alfabetu palcowego języka migowego i podstawowych 
słów w PJM. Osoby głuchoniewidome. Sposoby porozumiewania się. Osoby chore psychicznie. Inne 
niepełnosprawności; rodzaje zalecenia.Psychopedagogiczne uwarunkowania funkcjonowanie osób z 
różnymi rodzajami niepełnosprawności. 
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Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Metoda ćwiczeniowa    

W_02 Filmy dydaktyczne   

W_…    

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 dyskusja   

U_02    

U_….    

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01    

K_02 praca w grupach   

K_... praca w parach (Think-Pair-
Share) 

  

 

Kryteria oceny, wagi… 

Weryfikacja efektów kształcenia nastąpi podczas zaliczenia końcowego. Efekty sprawdzane będą na 
podstawie opracowania i zaprezentowania przez studenta wybranego przez siebie zagadnienia z 
zakresu treści kształcenia niniejszego przedmiotu, w formie prezentacji multimedialnej i w formie 
pisemnej. 

Zaliczenie końcowe w formie ustnej. 

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione 
nieobecności.  

Zaliczenie ustne  polegające na wylosowaniu z puli jednego zagadnienia i jego zaprezentowanie 
(omówienie).  

Poprawa dla studentów: zaliczenie ustne obejmujące zagadnienia omawiane na ćwiczeniach. Student 
losuje, a następnie omawia 2 zagadnienia. Omówienie każdego z tych zagadnień ocenia się przy 
zastosowaniu skali ocen: 2; 3; 3,5; 4; 4,5; 5. Średnia tych dwóch ocen stanowi ocenę końcową. 
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Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  5 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 15 

 

Literatura 
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