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C1. Zajęcia te mają za cel zapoznanie studentów z współcześnie znanymi i dostępnymi metodami rehabilitacji psycho-pedagogicznej i
psychomotorycznej wykorzystywanymi we wczesnej interwencji i wczesnej stymulacji rozwoju, oraz z metodami pracy stosowanymi w
rehabilitacji społecznej dorosłych osób niepełnosprawnych.

W1.  Znajomość zagadnień oraz zaliczenie z przedmiotu (wykład i ćwiczenia): Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 
W2.  Znajomość zagadnień oraz zaliczenie z przedmiotu: Psychologia rehabilitacji: zróżnicowanie funkcjonowania osób niepełnosprawnych
(wykład oraz ćwiczenia).

WIEDZA
1. Student zna podstawy teoretyczne konstrukcji poszczególnych narzędzi diagnozy i rehabilitacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych z
niepełnosprawnością, wyjaśniające powstawanie, utrzymywanie się i pogłębianie się zaburzeń w ich rozwoju K_W13 
2. Student zna etapy procesu diagnozy i rehabilitacji oraz narzędzia, techniki i procedury niezbędne w diagnozie i rehabilitacji dzieci, młodzieży i
osób dorosłych z niepełnosprawnością K_W14 
3. Student zna potrzeby dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością w zakresie pomocy psychologicznej (zależne od rodzaju i głębokości
niepełnosprawności) K_W15 

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student potrafi, zastosować odpowiednie narzędzia, techniki i procedury do opisu poziomu funkcjonowania psycho-społecznego dzieci,
młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością. K_U08 
2. Student potrafi umiejętnie, adekwatnie do stanu psychofizycznego osoby niepełnosprawnej zaprojektować proces diagnostyczny oraz zebrać
materiał niezbędny do opracowania indywidualnej formy rehabilitacji i wsparcia osoby. K_U05 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student wykazuje postawę dużej odpowiedzialności w trakcie realizacji procesu diagnostycznego, poprzez odpowiedni i adekwatny dobór
narzędzi, technik i procedur do możliwości diagnozowanej osoby niepełnosprawnej. K_K05 
2. Student unika zbędnego etykietowania osoby jednostkami nozologicznymi. Zawsze prowadzi diagnozę pozytywną, w równym stopniu skupia
się na poszukiwaniu mocnych i słabych stron badanego. K_K06

Podczas zajęć wykorzystywane są m. in. następujące metody: wykład konwersatoryjny, warsztat, dyskusja, analiza przypadków, praca w
małych grupach.

Ocena niedostateczna  
(W) -  student nie zna narzędzi, technik i procedur jakimi psycholog posługuje się w diagnozie i rehabilitacji dziecka, osoby młodej lub dorosłej z
niepełnosprawnością 
(U) - student nie potrafi, zastosować narzędzi, technik i procedur odpowiednich do opisu poziomu funkcjonowania psycho-społecznego dzieci,
młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością 
(K) - student nie wykazuje odpowiedzialnej postawy w trakcie realizacji procesu diagnozy i rehabilitacji osoby niepełnosprawnej, narzędzia,
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techniki i procedury dobiera nieadekwatnie do możliwości diagnozowanej osoby, etykietuje ją jednostkami nozologicznymi, pomija jej mocne strony,
nie stosuje diagnozy pozytywnej. 

Ocena dostateczna   
(W) - student zna niektóre narzędzia, techniki i procedury jakimi psycholog posługuje się w diagnozie i rehabilitacji dziecka, osoby młodej lub dorosłej
z niepełnosprawnością 
(U) - student potrafi, zastosować niektóre narzędzia, techniki i procedury odpowiednie do opisu poziomu funkcjonowania psycho-społecznego
dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością, ale nie potrafi zaprojektować procesu diagnostycznego adekwatnego do stanu
psychofizycznego osoby niepełnosprawnej 
(K) -   student w małym stopniu wykazuje odpowiedzialną postawę w trakcie realizacji procesu diagnozy i rehabilitacji osoby niepełnosprawnej,
narzędzia, techniki i procedury dobiera częściowo adekwatnie do możliwości diagnozowanej osoby, etykietuje ją jednostkami nozologicznymi,
skupia się na słabych stronach osoby niepełnpsprawnej, pomija większość jej mocnych stron, w małym stopniu stosuje diagnozę pozytywną. 

Ocena dobra   
(W) - student zna podstawy teoretyczne wszystkich narzędzi, technik i procedur, którymi psycholog posługuje się w pracy z uczniem
niepełnosprawnym oraz wie w jakich sytuacjach stosować niektóre z nich, 
(U) - student potrafi, zastosować narzędzia, techniki i procedury odpowiednie do opisu poziomu funkcjonowania psycho-społecznego dzieci,
młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością, potrafi zaprojektować proces diagnostyczny adekwatny do stanu psychofizycznego osoby
niepełnosprawnej oraz zebrać częściowy materiał niezbędny do opracowania indywidualnej formy rehabilitacji i wsparcia osoby niepełnosprawnej
(K) -  student częściowo wykazuje odpowiedzialną postawę w trakcie realizacji procesu diagnozy i rehabilitacji osoby niepełnosprawnej,
narzędzia, techniki i procedury dobiera adekwatnie do możliwości diagnozowanej osoby, nie etykietuje jej jednostkami nozologicznymi, nie skupia
się na słabych stronach osoby niepełnosprawnej, ale pomija jej niektóre mocne strony, stosuje tylko częściową diagnozę pozytywną. 

Ocena bardzo dobra   
(W) - student zna podstawy teoretyczne wszystkich narzędzi, technik i procedur, którymi psycholog posługuje się w pracy z osobą
niepełnosprawną oraz wie w jakich sytuacjach je stosować 
(U) - student potrafi, zastosować narzędzia, techniki i procedury odpowiednie do opisu poziomu funkcjonowania psycho-społecznego dzieci,
młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością, potrafi zaprojektować proces diagnostyczny adekwatny do stanu psychofizycznego osoby
niepełnosprawnej oraz zebrać kompletny materiał niezbędny do opracowania indywidualnej formy rehabilitacji i wsparcia osoby niepełnosprawnej 
(K) - student wykazuje odpowiedzialną postawę w trakcie realizacji procesu diagnozy i rehabilitacji osoby niepełnosprawnej, narzędzia, techniki i
procedury dobiera adekwatnie do możliwości diagnozowanej osoby, nie etykietuje jej jednostkami nozologicznymi, nie pomija jej mocnych stron,
stosuje kompletną diagnozę pozytywną.
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 Literatura:

- Alternatywne systemy porozumiewania się osób niepełnosprawnych. 
- Metoda Dobrego Startu (MDS) w terapii psycho-pedagogicznej. 
- Wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego w terapii dzieci niepełnosprawnych. 
- Metody usprawniania rozwoju dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD) (Metoda Domana-Delacato, Metoda NDT-Bobath, Metoda Vojty). 
- System Nauczania Kierowanego jako metoda usprawniania rozwoju dzieci z MPD w wieku przedszkolnym i szkolnym. 
- Terapia integracji sensorycznej (SI) we wspomaganiu rozwoju dziecka z niepełnosprawnością. 
- Sposoby kontaktu i metody komunikacji z dzieckiem głęboko wielorako niepełnosprawnym. 
- Zachowania \"trudne\" u dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną 
- Psycho-społeczna rehabilitacja pacjenta psychiatrycznego 
- Psychologiczna rehabilitacja pacjenta onkologicznego 
- Bajkoterapia jako metoda rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością 
- Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną 
- Omówienie zaproponowanych przez studentów opisów obszarów wsparcia i propozycji wsparcia dla osoby z niepełnosprawnością opisanej w
przykładowym studium przypadku
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