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Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Nauk Społecznych

Status przedmiotu9):

a) przedmiot specjalizacyjny

10)

Cykl dydaktyczny :

Semestr zimowy

b) stopień II/ rok II/ sem. 3

c) niestacjonarne

11)

Jęz. wykładowy : polski

Założenia i cele przedmiotu12):
Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a)

Wykład (st. stacjonarne); liczba godzin 10;

b)

Ćwiczenia (st. stacjonarne); liczba godzin 10;

Metody dydaktyczne14):

Prezentacje, dyskusja, studia przypadków

Pełny opis przedmiotu15):

Wykłady
1. Pojęcie trudności w uczeniu się i ich rodzaje
2. Koncepcje wyjaśniające genezę trudności w uczeniu się
3. Diagnoza trudności w uczeniu się
4. Pomoc uczniom z trudnościami w uczeniu się w świetle przepisów prawa
5. Syndrom nieadekwatnych osiągnięć
6. Trudności w uczeniu się a funkcjonowanie psychospołeczne uczniów
7. Czynniki warunkujące sukces w nauce
Ćwiczenia – Pomoc terapeutyczna uczniom z trudnościami w uczeniu się
1. Dysleksja, dysgrafia, dysortografia
2. AD/HD
2. Choroba przewlekła
3. Zespół Aspergera
4. Motywacja
5. Uwaga i koncentracja
6. Współpraca z rodzicami „trudnych” uczniów

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

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

podstawowa wiedza o przyczynach i przejawach trudności w uczeniu się
01 - Student umie zdefiniować specyficzne i
niespecyficzne trudności w uczeniu się.
02 - Student zna i opisuje kategorie zaburzeń
będących przyczynami trudności w uczeniu się.
03 - Student zna etapy i sposoby postępowania
diagnostyczno – rozpoznawczego trudności w
uczeniu się.

04 - Student potrafi zaprojektować działania
terapeutyczne i adekwatnie dobrać metody
postępowania terapeutycznego do zdiagnozowanej
kategorii zaburzeń będących przyczyną trudności w
uczeniu się.
05 - Student przejawia postawę twórczą w zakresie
poszukiwania nowych form ćwiczeń, które można
wykorzystać w pracy z dziećmi z trudnościami w
uczeniu się.
06 – Student jest wrażliwy na problemy edukacyjne.

Egzamin pisemny - 01, 02, 03
Przygotowanie opisu indywidualnego przypadku ucznia z trudnościami w uczeniu się oraz propozycji
ćwiczeń/zadań dla wybranych przyczyn powodujących trudności w uczeniu się - 04, 05, 06
Test papierowy
Prezentacja oraz materiały wykorzystywane podczas zajęć

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Zgodnie z oceną punktową przedstawioną studentom
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

Sala dydaktyczna
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24, Akademia Ostrogska, Ostróg, 2013, s. 154 – 158, ISBN 966-7631-15-X, ss. 172
Pawluk-Skrzypek A., „Znaczenie programów kształtujących kompetencje społeczne u dzieci”, (w:) J. Kirenko i A. Witek (red.), Zasoby osobiste i
społeczne. Zdrowa szkoła – zdrowy uczeń. Między teorią a praktyką, t. 2, Lublin 2010, s. 209-222, ISBN 978-83-61495-49-9, ss. 233
Pawluk-Skrzypek A.,„Child’s physical activity as the condition of being successful in learning”, (w:) Naukowe zapiski, seria: Psychologia i Pedagogika
Akademii Ostrogskiej, Ostróg 2011, s. 333 – 341, ISBN 966-7631-15-X, ss. 347, współautor Anna Witek
Pilecka W., Pedagogika osób z trudnościami w uczeniu się (w:) Dykcik w. (red.), Pedagogika specjalna, Poznań 2001
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487).
Sawicka K. (red.), Socjoterapia, Warszawa 1998
Spionek H., Psychologiczna analiza trudności i niepowodzeń szkolnych, Warszawa 1970 (1985)
Sturzykiewicz J., Agresja i przemoc w szkole. Uwarunkowania socjologiczne, Warszawa 2000
Zazzo R., Metody psychologicznego badania dziecka, Warszawa 1974
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:
20 h udział w zajęciach – 0,8 ECTS
20 h przygotowanie do zajęć – 0,8 ECTS
117 h
20 h przygotowanie projektu – 0,8 ECTS
20 h analiza przypadku do projektu – 0,8 ECTS
30 h przygotowanie do egzaminu – 1,2 ECTS
2 h udział w egzaminie – 0,1 ECTS
5 h konsultacje – 0,2 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1,1 ECTS

2

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne,
projektowe, itp.:
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu
Nr /symbol
efektu
01
02
03
04

05
06

0,8 ECTS

26)

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
Student umie zdefiniować specyficzne i niespecyficzne trudności w uczeniu się.

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K_W01

Student zna i opisuje kategorie zaburzeń będących przyczynami trudności w uczeniu
się.
Student zna etapy i sposoby postępowania diagnostyczno – rozpoznawczego trudności
w uczeniu się.
Student potrafi zaprojektować działania terapeutyczne i adekwatnie dobrać metody
postępowania terapeutycznego do zdiagnozowanej kategorii zaburzeń będących
przyczyną trudności w uczeniu się

K_W11

Student przejawia postawę twórczą w zakresie poszukiwania nowych form ćwiczeń,
które można wykorzystać w pracy z dziećmi z trudnościami w uczeniu się.
Student jest wrażliwy na problemy edukacyjne.

K_K06

K_W11
K_U10

K_K07

3

4

