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Kierunek 
FIZJOTERAPIA 

Profil kształcenia  □  ogólnoakademicki    X praktyczny   □ inny jaki………………………………………. 

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 
STUDIUM FILOZOFII I PSYCHOLOGII CZŁOWIEKA 

Kontakt (tel./email): sfp@umb.edu.pl; tomasz.bajkowski@umb.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr Tomasz Bajkowski 

Osoba(y) prowadząca(e) Dr Tomasz Bajkowski 

Przedmioty wprowadzające wraz z 

wymaganiami wstępnymi 

Pedagogika – podstawowe pojęcia, cele, zadania; 

Psychologia rozwojowa i kliniczna 

Poziom studiów:  jednolite magisterskie 

 

Rodzaj studiów:  stacjonarne  X   niestacjonarne □ 

Rok studiów I  X     II □     III  □         Semestr studiów: 1      □   2  X    3   □   4  □  5 □    6  □ 

Nazwa modułu/przedmiotu:  PEDAGOGIKA SPECJALNA ECTS: 1 Kod modułu  

Typ modułu/ przedmiotu:  Obowiązkowy X   fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ przedmiotu:  Kształcenia ogólnego  □     podstawowy    □        kierunkowy/profilowy X       inny…………………………………□ 

Język wykładowy:  polski   X    obcy   □ 

Miejsce realizacji : 

 

ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH  

PRAKTYK ZAWODOWYCH  

FORMA KSZTAŁCENIA 
 

Liczba godzin  

Wykład  15 

Seminarium   

mailto:sfp@umb.edu.pl
mailto:tomasz.bajkowski@umb.edu.pl


 

Ćwiczenia   

Samokształcenie  15 

Laboratorium   

E-learning   

Zajęcia praktyczne   

Praktyki zawodowe   

Inne ……………………  

RAZEM  30 

 

 

 

 

Opis 

przedmiotu: 

 
 

 

Założenia i cel 

przedmiotu: 

Realizacja przedmiotu obejmuje: podstawy teorii ogólnej oraz szczegółowe dziedziny (działy), wyodrębnione ze 

względu na specyfikę obarczeń rozwojowych. Realizacja przedmiotu jest zorientowana na integralność teorii i praktyki. 

Do podstawowych celów należy zapoznanie z aktualnymi trendami w podejściu do niepełnosprawności, 

wyeksponowanie społecznych aspektów rehabilitacji: idee integracji normalizacji życia osób niepełnosprawnych, 

podmiotowości, autonomii, samorealizacji jak również wprowadzenie w praktyczne zagadnienia rehabilitacji, kształcenia 

i wychowania jednostek z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 

Metody dydaktyczne wykład, dyskusja, obserwacja, pokaz, analiza literatury, metody aktywizujące 

 

Narzędzia 

dydaktyczne 

rzutnik multimedialny, plansze, narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne 

 

MACIERZ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA MODUŁU /PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA,  

METOD WERYFIKACJI ZAMIERZONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ORAZ FORMY REALIZACJI ZAJĘĆ. 

 

Symbol i numer 

przedmiotowego 

efektu kształcenia  

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) 

wie/umie/potrafi:  

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów kształcenia 

Metody weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów kształcenia:  
Forma zajęć 

dydaktycznych

* wpisz symbol 

   Formujące 

*** 

Podsumowujące**  

WIEDZA 

 

K_W07 Wykazuje pogłębioną wiedzę z zakresu pedagogicznego 

kontekstu niepełnosprawności oraz rozumie jego znaczenie 

w postępowaniu w wybranych jednostkach chorobowych 

P7SM_WK01  

P7SM_WK03 

Bieżąca 

informacja 

zwrotna 

Zaliczenie ustne W 

K_W11 Posiada wiedzę omawianą na zajęciach w zakresie 

wybranych zaburzeń, dysfunkcji i zmian chorobowych u 

P7SM_WG02 Bieżąca 

informacja 

zwrotna 

Zaliczenie ustne W 



 

pacjentów w różnym wieku 

K_W12 Prezentuje omawiany na zajęciach zakres rozumienia form i 

metod terapeutycznych oraz ma wiedzę związaną z ich 

właściwym doborem  

P7SM_WG02  

P7SM_WK04 

 

Bieżąca 

informacja 

zwrotna 

Zaliczenie ustne W 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

      

KOMPETENCJE SPOŁECZNE / POSTAWY 

 

K_K01 Jest świadomy konieczności posiadania wiedzy z wielu 

dyscyplin naukowych, pluralizmu teoretyczno-

metodologicznego w nauce, wartości krytycznej oceny 

doniesień naukowych 

P7SM_KK01 

 

Bieżąca 

informacja 

zwrotna 

Zaliczenie ustne W 

K_K02 Potrafi dokonać samooceny poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności zawodowych, zdaje sobie sprawę z 

konieczności uzupełniania ich przez całe życie i 

inspirowania procesu uczenia się innych osób; nie 

podejmuje działań, które przekraczają jego możliwości i 

kompetencje, w przypadku trudności z samodzielnym 

rozwiązaniem problemu zasięga opinii ekspertów 

P7SM_KK01 

 

Bieżąca 

informacja 

zwrotna 

Zaliczenie ustne W 

* FORMA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH  

W- wykład; S- seminarium; Ć- ćwiczenia; EL- e-learning; ZP- zajęcia praktyczne; PZ- praktyka zawodowa;  

METODY WERYFIKACJI OSIĄGNĘCIA ZAMIERZONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

**przykłady metod PODSUMOWUJĄCYCH  

metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie wiedzy:  
Egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy)  

Egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi 

/MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi)  

Egzamin z otwartą książką  

Metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie umiejętności:  



 

Egzamin praktyczny  

Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/ - egzamin zorganizowany w postaci stacji z określonym zadaniem do wykonania /stacje z chorym lub bez chorego, z 

materiałem klinicznym lub bez niego, z symulatorem, z fantomem, pojedyncze lub sparowane, z obecnością dodatkowego personelu, wypoczynkowe/  

Mini-CEX (mini – clinical examination)  

Realizacja zleconego zadania  

Projekt, prezentacja  

Metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych / postaw:  
Esej refleksyjny  

Przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego  

Ocena 360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników)  

Samoocena ( w tym portfolio) 

***PRZYKŁADY METOD FORMUJĄCYCH 

Obserwacja pracy studenta; Test wstępny; Bieżąca informacja zwrotna; Ocena aktywności studenta w czasie zajęć; Obserwacja pracy na ćwiczeniach; Zaliczenie poszczególnych 

czynności; Zaliczenie każdego ćwiczenia; Kolokwium praktyczne ocena w systemie punktowym; Ocena przygotowania do zajęć 

Dyskusja w czasie ćwiczeń 

Wejściówki na ćwiczeniach 

Sprawdzanie wiedzy w trakcie ćwiczeń 

Zaliczenia cząstkowe 

Ocena wyciąganych wniosków z eksperymentów 

Zaliczenie wstępne 

Opis przypadku 

Próba pracy 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA (BILANS PUNKTÓW ECTS)  

 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawdzenie, itp.)  

Obciążenie studenta (h)  

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)  

Udział w wykładach (wg planu studiów) 15 

Udział w ćwiczeniach(wg planu studiów)  

Udział w seminariach (wg planu studiów)  

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami  

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich (zajęcia praktyczne) 

(wg planu studiów) 
 

Samodzielna praca studenta (przykładowa forma pracy studenta)  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń  

Samodzielne przygotowanie do seminariów  



 

Wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku, samokształcenia itd………………………………. 15 

Przygotowanie do zajęć praktycznych  

Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)  

Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia  i udział w egzaminie 5 

Sumaryczne obciążenie pracy studenta  

                                                                                                                                                    Godziny ogółem 

35 

Punkty ECTS za moduł/przedmiotu  1 

 

TREŚĆ PROGRAMOWE POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ: 

 

 Liczba godzin 

 

WYKŁADY 1. Przedmiot i cele i zadania pedagogiki specjalnej               15 

2. Spostrzeganie niepełnosprawności– model indywidualny i społeczny 

3. Idea integracji w społecznym funkcjonowaniu, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością 

4. Znaczenie idei podmiotowości w podejściu do rozwoju, kształcenia i rehabilitacji osób z 

niepełnosprawnością. Postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych 

5. Oligofrenopedagogika: 

Rozwój i funkcjonowanie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. 

Charakterystyka głębszych stopni upośledzenia umysłowego. 

Uczniowie z lekką niepełnosprawnością intelektualną – organizacja kształcenia i dostosowania 

edukacyjne.  

Kształcenie i wspomaganie rozwoju uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.   

6. Tyflopedagogika: 

Wady wzroku - rodzaje, przyczyny i następstwa. 

Funkcjonowanie osób słabowidzących i niewidomych (samodzielne poruszanie się, orientacja w 

przestrzeni, czynności samoobsługowe, motoryka, odbiór informacji i uczenie się kompensacja). 

Rozumienie osób słabowidzących i niewidomych - doświadczanie ograniczenia widzenia. 

Podstawowe zagadnienia wychowania, edukacji, terapii i rehabilitacji osób niewidomych i 

słabowidzących. 

7. Surdopedagogika: 

Pedagogiczna klasyfikacja osób z niepełnosprawnością narządu słuchu.  

Gromadzenie informacji i uczenie się przez osoby słabosłyszące i niesłyszące, kompensacja zmysłowa, 



 

sprawność procesów intelektualnych. 

Problemy i rozwój kompetencji życiowych i społecznych osób z niepełnosprawnością słuchu. 

Wychowanie i edukacja osób słabosłyszących i niesłyszących. 

8. Pedagogika lecznicza: 

Wpływ niepełnosprawności ruchowej (mózgowe porażenie dziecięce, przepuklina oponowo-rdzeniowa, 

urazy rdzenia kręgowego) choroby przewlekłej na psychospołeczne funkcjonowanie dzieci i młodzieży. 

Problemy wychowania i edukacji dzieci z niepełnosprawnością ruchową i przewlekle chorych. 

Wspomaganie uczniów z niepełnosprawnością ruchową w procesie kształcenia. 

ĆWICZENIA  

SEMINARIA   

ZAJĘCIA 

PRAKTYCZNE 

  

PRAKTYKI 

ZAWODOWE 

 

SAMOKSZTAŁCENIE Wykonanie projektu / dokumentacji / opisu przypadku  (do wyboru) 15 

LITERATURA   

 

PODSTAWOWA 1. Chrzanowska I., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, Oficyn Wyd. „Impuls”, 

Kraków 2015. 

2. Dykcik W., Pedagogika specjalna, Warszawa 2005. 

3. Kupisiewicz M., Słownik pedagogiki specjalnej, Wyd. PWN, Warszawa 2013. 

4. Smith D. D., Pedagogika specjalna: podręcznik akademicki, Tom 1 i 2, Wyd. PWN, Wyd. APS, 

Warszawa 2008. 

5. Gajdzica Z. (red.), Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej, Oficyna 

Wyd. „Impuls”, Kraków 2013. 

6. Dykcik W., Szychowiak B., Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki 

specjalnej, Poznań 2002. 

7. Sękowska Z., Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, Wyd. Naukowe APS, Warszawa 2001. 

8. Zawiślak A., Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej, Wyd. „Impuls”, Kraków 2009. 

9. Maciarz A., Mały leksykon pedagoga specjalnego, Wyd. „Impuls”, Kraków 2005. 

10. Piszczek M., Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2007. 

11. Kowalik S., Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Katowice 1998. 

12. Klaczak M., Majewicz P., Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, Kraków 2006. 



 

13. Ćwirynkało K., Kosakowski Cz., Żywanowska A. (red.), Kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej, 

Oficyna Wyd. „Impuls”, Kraków 2013. 

14. Krauze A., Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Oficyna Wyd. „Impuls”, Kraków 

2011. 

15. Szczepanik R., Elementy pedagogiki specjalnej, Wyd. WSHE w Łodzi, Łódź 2007. 

16. Wyczesany I. (red.), Dydaktyka specjalna – wybrane zagadnienia, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2014. 

17. Bąbka R., Edukacja integracyjna dzieci  pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Założenia i 

rzeczywistość, Poznań 2001. 

 

 

UZUPEŁNIAJĄCA 

 
1. Jastrząb J., Gry i zabawy w terapii pedagogicznej, Centrum Metodyczne Pomocy Speck O., Osoby 

z niepełnosprawnością intelektualną. Podręcznik dla celów wychowawczych i edukacyjnych, Wyd. 

Harmonia, Gdańsk 2015. 

2. Hulek A. (red), Pedagogika rewalidacyjna, PWN, Warszawa 1988. 

3. Mój uczeń słabo słyszy. Poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych, MEN, Warszawa 2001. 

4. Poradnik metodyczny dla nauczycieli kształcących uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym w 

stopniu lekkim w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych, MEN, Warszawa 2001. 

5. Poradnik metodyczny dla nauczycieli realizujących podstawę programową w zakresie szkoły 

podstawowej i gimnazjum z uczniami niewidomymi i słabo widzącymi, MEN, Warszawa 2001. 

6. Paplińska M., Edukacja równych szans. Uczeń i student z dysfunkcją wzroku- nowe podejście, nowe 

możliwości, UW, Warszawa 2008. 

7. Pasternak E., Materiały z metodyki kształcenia upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w szkole 

specjalnej, Wyd. UMCS, Lublin 1994. 

8. Tomkiewicz-Bętkowska A., ABC pedagoga specjalnego. Razem łatwiej. Nowe doświadczenia, 

Oficyna Wyd. „Impuls”, Kraków 2015. 

9. Minczakiewicz E., Jak krok po kroku wprowadzić dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 

świat zabawy i nauki, Oficyna Wyd. „Impuls”, Kraków 2010. 

10. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały 

szkoleniowe, Warszawa 2010. 

11. Kielin J., Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych w stopniu głębokim, Gdańsk 2002. 

12. Wyczesany J., Pedagogiki upośledzonych umysłowo, Kraków 2005. 

13. Głodkowska J., Poznanie ucznia szkoły specjalnej, WSiP, Warszawa 2000. 

14. Kosakowski Cz. (red.), Nauczania i wychowanie osób upośledzonych umysłowo, Akapit, Toruń 

2001. 

15. Sowa J., Wojciechowski F., Rehabilitacja edukacyjna w zarysie. Ujęcie systemowe, Zamość 2003. 

16. Kielin J., Profil osiągnięć ucznia. Przewodnik dla nauczycieli i terapeutów z placówek specjalnych, 

Gdańsk 2003. 



 

17. Witkowski T., Podręcznik do inwentarza Pac-1 i Pac-2 Gunzburga do oceny postępu w rozwoju 

społecznym upośledzonych umysłowo, Warszawa 1988. 

18. Lois M. Verbrugge, Alan M. Jette: The disablement process.  Social Science & Medicine, 1994, 

Vol. 38, No 1, 1-14. 

19. Thomas A. Glass, David B. Matchar, Michael Belyea, John R. Feussner, Impact of Social Support 

on Outcome in First Stroke. Stroke 1993, 24:64-70. 

                                                                           KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

(opisowe, procentowe, punktowe, inne ……………………..formy oceny do wyboru przez wykładowcę) 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA OCENĘ 3 NA OCENĘ 3.5 NA OCENĘ 4 NA OCENĘ 4.5 

 

NA OCENĘ 5 

Wyżej wymienione formujące metody 

weryfikacji osiągnięcia zamierzonych 

efektów kształcenia oceniono systemem 

procentowym 

60% 70% 80% 90% 100% 

Wyżej wymienione podsumowujące metody 

weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia 

(wiedza) oceniane są systemem 

procentowym (poprawnych odpowiedzi w 

toku zaliczenia ustnego) 

60% 70% 80% 90% 100% 

Efekty kształcenia (kompetencje) oceniane 

są metodą samooceny w systemie 

procentowym (samoocena możliwości 

realizacji danych efektów kształcenia) 

60% 70% 80% 90% 100% 

WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU:  

pozytywny wynik zaliczenia ustnego oraz zaliczenie samokształcenia 

OSIĄGNIĘCIE  ZAŁOŻONYCH  EFEKTÓW  KSZTAŁCENIA   

□  pozytywny wynik końcowego egzaminu 

□  egzamin teoretyczny pisemny 

□  egzamin teoretyczny ustny 

□   egzamin praktyczny 

X  zaliczenie ustne 

 

 

Data opracowania programu: 11.09.2017 r. 

 

Program opracował: dr Tomasz Bajkowski 



 

  


