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Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Nauk Społecznych

Status przedmiotu9):

a) przedmiot specjalizacyjny

10)

b) stopień I/ rok III/ sem. 5

c) niestacjonarne

11)

Jęz. wykładowy : polski

Cykl dydaktyczny :

Semestr zimowy

Założenia i cele przedmiotu12):

Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą o podstawach prawnych regulujących pomoc uczniom
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ugruntowanie podstawowej wiedzy na temat rozwoju
człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym w
kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych. Nauka posługiwania się podstawowymi ujęciami
teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; generowanie rozwiązań
konkretnych problemów pedagogicznych i prognozowanie przebiegu ich rozwiązywania oraz
przewidywanie skutków planowanych działań. Utrwalenie umiejętność prezentowania przez studentów
własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii dotyczących uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych,
poglądów różnych autorów. Uświadomienie studentom poziomu ich wiedzy i umiejętności oraz
zrozumienia potrzeby ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywanie
przez studentów samooceny własnych kompetencji i doskonalenie umiejętności, wyznaczanie
kierunków własnego rozwoju i kształcenia.
Ugruntowanie u studentów odpowiedzialnego przygotowania się do swojej pracy, projektowania i
wykonywania działań pedagogicznych.

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a)

Wykład (st. niestacjonarne); liczba godzin 24;

Metody dydaktyczne14):

Wykład konwersatoryjny, prezentacja, dyskusja, studia przypadku

Pełny opis przedmiotu15):

1. Pojęcie „specjalnych potrzeb edukacyjnych”.
2. Przepisy regulujące udzielanie pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
3. Charakterystyka zaburzeń rozwojowych będących przyczyną trudności w uczeniu się:
3.1 symptomy zaburzeń percepcji wzrokowej
3.2 symptomy zaburzeń percepcji słuchowej
3.3 symptomy zaburzeń rozwoju ruchowego
3.4 symptomy zaburzeń lateralizacji
3.5 symptomy zaburzeń orientacji przestrzennej
3.6 symptomy zaburzeń przetwarzania sensorycznego
4. Nauczycielska diagnoza trudności w uczeniu się – narzędzia pomiaru R. Czabaj.
5. Programy i metody pracy terapeutycznej z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
(dysleksja, dysgrafia, dysortografia).
6. Wybrane problemy i trudności uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych:
6.1 z AD/HD
6.2 wybitnie uzdolnionych
6.3 z Zespołem Aspergera

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
Założenia wstępne17):

Efekty kształcenia18):

01 - Student ma podstawową wiedzę o
podstawach prawnych regulujących pomoc
uczniom ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
02 - Student ma podstawową wiedzę na temat
rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w
aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym
oraz społecznym w kontekście specjalnych
potrzeb edukacyjnych.
03 - Student potrafi posługiwać się
podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu
analizowania, interpretowania oraz projektowania
strategii działań pedagogicznych dla uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; potrafi
generować rozwiązania konkretnych problemów
pedagogicznych i prognozować przebieg ich
rozwiązywania oraz przewidywać skutki
planowanych działań.

04 - Student posiada umiejętność prezentowania
własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii
dotyczących uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi popierając je argumentacją w
kontekście wybranych perspektyw teoretycznych,
poglądów różnych autorów.
05 - Student ma świadomość poziomu swojej
wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się zawodowego i rozwoju
osobistego, dokonuje samooceny własnych
kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza
kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
06 - Student odpowiedzialnie przygotowuje się do
swojej pracy, projektuje i wykonuje działania
pedagogiczne.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

Kolokwium – analiza wytworów dziecka pod kątem rozpoznania ryzyka dysleksji rozwojowej – 03, 04,
05
Egzamin pisemny – 01, 02, 03, 04, 05, 06

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
końcową21):

Arkusz kolokwium
Arkusz egzaminu

Miejsce realizacji zajęć22):

Sala dydaktyczna

Egzamin pisemny
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społeczne. Zdrowa szkoła – zdrowy uczeń. Między teorią a praktyką, t. 2, Lublin 2010, s. 209-222, ISBN 978-83-61495-49-9, ss. 233
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UWAGI24):
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych
efektów kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:
24 h udział w wykładach – 1 ECTS
15 h przygotowanie do kolokwium – 0,6 ECTS
25 h przygotowanie do egzaminu – 1 ECTS
2 h udział w egzaminie – 0,1 ECTS

66 h

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne,
projektowe, itp.:

1 ECTS
ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)
Nr /symbol efektu
01
02

03

04

05

06

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
Student ma podstawową wiedzę o podstawach prawnych regulujących pomoc
uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Student ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym w
kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych.
Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu
analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; potrafi
generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować
przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań.
Student posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i
sugestii dotyczących uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi popierając
je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów
różnych autorów.
Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę
ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje
samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki
własnego rozwoju i kształcenia
Student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje
działania pedagogiczne.

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K_W14
K_W05

K_U10

K_U08

K_K01

K_K08

