
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

KARTA PRZEDMIOTU: 

Tyflodydaktyka (ćwiczenia) 1 rok MA 

CEL PRZEDMIOTU 

WIEDZA 

C1W Poznanie podstawowej terminologii dot. dysfunkcji wzroku  

C2 W Poznanie metod pracy z uczniem niewidomym na lekcjach języka angielskiego. 

C3W Pogłębienie wiedzy teoretycznej z zakresu tyflodydaktyki (m.in. poznanie przyczyn utraty 

wzroku, różnice w uczeniu się dzieci widzących i niewidomych, sytuacja osób niewidomych w 

Polsce i na świecie, stan badań nad osobami niewidomymi).  

UMIEJĘTNOŚCI 

C1U Rozwijanie umiejętności praktycznych (m.in. nauka brajla, poruszanie się z białą laską, 

przygotowanie grafiki dotykowej i adaptacji) 

C2 U umiejętność dostosowania materiału dydaktycznego do potrzeb ucznia niewidomego. 

C3U Umiejętność łączenia różnych metod i technik w pracy z uczniem niewidomym. 

C5U Rozwinięcie pomysłowości i kreatywności studentów jako przyszłych nauczycieli. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

C1K Umiejętność współdziałania i pracy w grupie, przyjmowanie w niej różnych ról (nauczyciel-

uczeń, osoba niewidoma-os. widząca). 

C2K Umiejętność odpowiedniego określania priorytetów służących realizacji określonego przez 

siebie lub innych zadania 

C3K Prawidłowe identyfikowanie i rozstrzyganie dylematów związanych z wykonywaniem zawodu 

nauczyciela 

C4K Świadomość potrzeb osób niewidomych w społeczeństwie i przeciwdziałanie ich wykluczeniu. 

C5K Świadomość rzetelnego i poprawnego wykonywania działań zawodowych oraz stosowania się 

do norm etycznych w pracy zawodowej. 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

1. bardzo dobra znajomość języka angielskiego 

2. zainteresowanie tematyką nauczania (w tym nauczania osób niewidomych) 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

WIEDZA 

EK1W student ma pogłębioną wiedzę specjalistyczną z zakresu metodyki i dydaktyki nauczania 

języka angielskiego osób niewidomych i niedowidzących, którą jest w stanie rozwijać i twórczo 

stosować w pracy nauczyciela języka angielskiego 

EK2W zna specjalistyczną terminologię z zakresu tyflodydaktyki 

EK3W ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach i badaniach dotyczących różnych 

aspektów rozwoju umiejętności językowych osób widzących i niewidomych oraz niewidomych i 

ociemniałych w różnym wieku 

UMIEJĘTNOŚCI 

EK1U wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów drugiego stopnia teoretyczną i praktyczną 

znajomością metodyki i dydaktyki 

EK2U potrafi wyszukiwać, analizować i interpretować wyniki najnowszych badań dotyczących 

różnych aspektów rozwoju umiejętności językowych osób widzących i niewidomych oraz 

niewidomych i ociemniałych; 

EK3U potrafi ustosunkować się do krążących w społeczeństwie opinii, uprzedzeń i mitów dot. osób 

niewidomych w oparciu o najnowsze badania  

EK4U potrafi oceniać, integrować i wykorzystywać różne metody i techniki w pracy z osobami 

niewidomymi tak, aby w pełni sprostać ich potrzebom edukacyjnym 



EK5U potrafi dokonać klarownej prezentacji opracowanych zagadnień z zakresu metodyki i 

dydaktyki nauczania osób niewidomych języka angielskiego 

EK6U potrafi odpowiednio ocenić użyteczność pomocy naukowych dla uczniów niewidomych oraz 

przygotować ich adaptację 

EK7U posiada pogłębioną umiejętność przygotowania i przedstawienia wystąpienia ustnego w 

języku angielskim na wybrany temat na podstawie tekstów źródłowych, z zastosowaniem technik 

audiowizualnych z zakresu tyflodydaktyki 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

EK1K potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role  

EK2K potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych 

zadania  

EK3K potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób (m.in. tworząc plany lekcji, 

samodzielnie wykonując pomoce dydaktyczne lub adaptacje istniejących pomocy dydaktycznych),  

EK4K prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu 

nauczyciela  

EK5K ma świadomość potrzeb osób niewidomych 

EK5K ma świadomość rzetelnego i poprawnego wykonywania działań zawodowych oraz stosowania 

się do norm etycznych w pracy zawodowej 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć – ćwiczenia Liczba godzin 

C1. Niepełnosprawność wzrokowa (przyczyny utraty wzroku u dorosłych i dzieci, 

utrudnienia z tym związane) 
2 

C2. Postrzeganie osób niewidomych przez osoby widzące – fakty i mity nt. 

niepełnosprawności wzrokowej. 
2 

C3.Różnice w postrzeganiu świata między widzącymi a niewidomymi - luki w 

wiedzy os. niewidomych. 
2 

C4. Rozwój językowy osób niewidomych (wyniki badań empirycznych) 2 

C5-6. Planowanie zajęć z dzieckiem niewidomym (przykładowe ćwiczenia i 

tematy). Nauczanie dzieci niewidomych (do lat 7). 
4 

C7. Motywowanie dzieci niewidomych i udział rodziców w procesie edukacji 

dzieci niewidomych. 
2 

C8. Nauczanie dzieci niewidomych w okresie wczesnoszkolnym i szkolnym. 2 

C9. Nauczanie dorosłych osób niewidomych. 2 

C10-11.Grafika dotykowa i adaptacje (ćwiczenia praktyczne). 4 

C12. Brajl (historia, ćwiczenia praktyczne). 2 

C13. Poruszanie się i umiejętności życia codziennego os. niewidomych. 2 

C14. Sytuacja os. niewidomych w Polsce i na świecie. 2 

C15. Prezentacje projektów. 2 

Suma godzin 30 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

Ćwiczenia praktyczne: opaski na oczy, białe laski, maszyny brajlowskie, gumowe maty i folie do 

rysowania, komputery + programy graficzne. 

Inne: projektor, materiały dotykowe przeznaczone dla os. niewidomych (mapy, rysunki, książki itd.) 

SPOSOBY OCENY  

F1 Prezentacja 

F2 Ćwiczenia praktyczne na ocenę 

P1 Obecność na zajęciach 

P2 Projekt książki dotykowej lub pomocy dydaktycznej dla dziecka niewidomego 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 



Ćwiczenia praktyczne 30 

Projekt zaliczeniowy 15 

SUMA 45 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
1 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 
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rysunku. Laski: Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. 

5. Kennedy, J. (1993) Drawing and the blind. New Haven: Yale University Press. 
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II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Po ukończeniu uczestnictwa w zajęciach student : 

 Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

E
fe

k
t 

W
ie

d
za

 Student nie zna 

podstawowych 

pojęć związanych z 

dysfunkcją wzroku 

ani podstawowych 

metod i technik 

nauczania 

Student zna 

podstawowe 

pojęcia związane 

z dysfunkcją 

wzroku, rozróżnia 

podstawowe 

metody i techniki 

nauczania  

Student zna 

pojęcia związane 

z dysfunkcją 

wzroku, 

podstawowe 

przyczyny 

dysfunkcji 

wzroku. 

Rozróżnia metody 

i techniki 

nauczania. 

Student zna i potrafi 

posługiwać się 

zaawansowaną 

terminologią dot. 

dysfunkcji wzroku, 

zna jej przyczyny. 

Ma świadomość 

wpływu 

niepełnosprawności 

wzrokowej na 

rozumienie i 

funkcjonowanie 

osób niewidomych. 

Student rozróżnia 

różne metody i 

techniki nauczania. 



E
fe

k
t 

U
m

ie
ję

tn
o

śc
i 

Student nie 

rozumie i nie 

potrafi wyjść 

naprzeciw 

potrzebom osób 

z dysfunkcją 

wzroku, nie potrafi 

zastosować metod i 

technik oraz 

zaadoptować 

materiałów do 

potrzeb osoby 

niepełnosprawnej 

wzrokowo. 

Student ma 

świadomość 

pewnych 

ograniczeń osób 

niewidomych, lecz 

nie zawsze potrafi 

wyjść naprzeciw 

ich potrzebom. 

Odpowiednio 

pokierowany, 

potrafi zastosować 

podstawowe 

metody i techniki 

nauczania w pracy 

z uczniem 

niewidomym.  

Student potrafi 

zastosować różne 

metody i techniki 

nauczania w 

pracy z uczniem 

niewidomym, 

potrafi 

przygotować 

prostą adaptację 

tekstu lub grafikę 

dotykową 

Student twórczo 

stosuje różne 

metody, techniki i 

rozwiązania w pracy 

z osobą niewidomą. 

Ma uporządkowaną 

wiedzę dot. 

funkcjonowania 

osób niewidomych 

w życiu codziennym 

i potrafi wyjść 

naprzeciw ich 

potrzebom. Potrafi 

(z uwzględnieniem 

potrzeb osób 

niewidomych) 

przystosować 

materiał 

dydaktyczny i 

przygotować 

bardziej 

zaawansowaną 

grafikę dotykową. 

E
fe

k
t 

K
o
m

p
et

en
cj

e 
 

Student nie 

uczestniczył w 

zajęciach i 

ćwiczeniach 

praktycznych. Nie 

wykazuje 

zainteresowania 

tematem. Nie 

przygotował 

projektu 

zaliczeniowego. 

Student 

uczestniczy mało 

aktywnie w 

zajęciach. 

Wykazuje małe 

zaangażowanie i 

zainteresowanie 

tematem. 

Przygotowany 

przez niego projekt 

zaliczeniowy jest 

mało estetyczny. 

Student ma 

problem z 

określeniem wieku 

i kompetencji 

grupy docelowej, 

dla której projekt 

został 

przygotowany. Nie 

potrafi określić 

wartości utylitarnej 

projektu. 

Student wykazuje 

zaangażowaniem 

przedmiotem i 

uczestniczy w 

ćwiczeniach 

praktycznych. 

Przygotowany 

przez niego 

projekt jest 

estetyczny i 

spełnia 

podstawowe 

wymagania 

pomocy 

dydaktycznej 

przeznaczonej dla 

osoby 

z dysfunkcją 

wzroku. Student 

potrafi określić 

grupę docelową 

projektu oraz 

wartość utylitarną 

projektu. 

Student wykazuje 

duże 

zaangażowaniem 

przedmiotem, 

chętnie uczestniczy 

w ćwiczeniach 

praktycznych, stawia 

dodatkowe pytania i 

przedstawia własne 

propozycje 

rozwiązań w pracy 

z uczniem 

niewidomym. 

Przygotowany przez 

niego projekt 

zaliczeniowy jest 

bardzo estetyczny i 

przemyślany. 

Spełnia surowe 

kryteria pomocy 

dydaktycznej dla os. 

niewidomej. Student 

dokładnie określa 

grupę docelową oraz 

wartość utylitarną 

projektu. 

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

 

Konsultacje: czwartek 15:00 - 15:45, piątek 12:30 - 13:15 

  

 


