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Diagnostyka w pedagogice specjalnej

Kod:  P ED_2_011.100

ECTS:  6

Li czba godzi n: 30 (wykład: 15, ćwiczenia: 15)

F orma zal i czeni a przedmi otu: Z/E

Opi s przedmi otu:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę oraz umiejętności z zakresu pedagogiki
specjalnej. P rzedmiot wprowadza w problematykę diagnozy pedagogicznej. P rzygotowuje studenta do
stawiania diagnozy, prowadzenia dokumentacji z zakresu P P P. Student zyskuje wiedzę na temat
organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, funkcjonowania uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi oraz roli pedagoga specjalnego podczas pracy z zespołem specjalistów.

Treści  programowe: 

1.Wprowadzenie w problematykę diagnozy pedagogicznej. 
2.P roces diagnozowania ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych. P odstawy (WOP FU) 
3.Diagnoza pedagogiczna i psychologiczna. 
4.Rola pedagoga specjalnego w pracy zespołu specjalistów. 
5.P rocedura przyznawania orzeczeń i opinii przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 
6.P omoc psychologiczno-pedagogiczna. – Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole – prowadzenie dokumentacji.

(WOP FU i IP ET) 
7.Omówienie wybranych przypadków diagnozy i funkcjonowania uczniów w szkole. 
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Metody wspomagania i terapii osób z niepełnosprawnością wzrokową

Kod:  P ED_2_041.100

ECTS:  6

Li czba godzi n: 60 (wykład: 15, ćwiczenia: 15, projekt: 30)

F orma zal i czeni a przedmi otu: Z/E

Opi s przedmi otu:

Kurs omawia różnorodne sposoby i metody wspomagające codzienne funkcjonowanie osób niewidomych
i niedowidzących oraz terapie zajęciowe osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. W ramach kursu
zostaną zaprezentowane metody prowadzenia terapii zajęciowej dla osób niewidomych i niedowidzących
takie jak: socjoterapia, arteterapia, kinezyterapia czy logorytmika. Uzupełnieniem kursu będzie
przedstawienie sprzętu pomocnego osobom niewidomym oraz narzędzi technologicznych, ułatwiających
funkcjonowanie w społeczeństwie osobom z niepełnosprawnością wzrokową.

Treści  programowe: 
1. Rehabilitacja psychologiczna osób z niepełnosprawnością wzrokową. 
2. Zajęcia z czynności życia codziennego. 
3. Nauka orientacji przestrzennej, samodzielnego, skutecznego i bezpiecznego poruszania się. 
4. Terapie usprawniające widzenie. 
5. Metody prowadzenia terapii zajęciowej dla osób niewidomych i niedowidzących 
6. Książki mówione 
7. Sprzęt brajlowski 
8. Urządzenia powiększające 
9. Oprogramowania informatyczne dedykowane osobom niedowidzących. 
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Metodyka nauczania alfabetu Braille'a

Kod:  P ED_2_042.100

ECTS:  6

Li czba godzi n: 45 (wykład: 15, ćwiczenia: 15, projekt: 15)

F orma zal i czeni a przedmi otu: Z/E

Opi s przedmi otu:

Kurs wprowadza słuchacza w problematykę alfabetu Braille’a. Celem kursu jest przedstawienie
kompleksowej wiedzy dotyczącej metodyki nauczania Braille’a. Dzieki kursowi słuchacz będzie potrafił
komunikować się systemem punktowym oraz będzie potrafił wykorzystywać i obsługiwać urządzenia
służące do pisania w Braille 'u.

Treści  programowe: 

1. Historia pisma dla niewidomych w okresie przedbrajlowskim: pismo liniowe i punktowe, ewolucja
narzędzi, alfabet Moona. 

2. Życiorys Louisa Braille 'a i powstanie pisma brajla. 
3. P ismo brajla w P olsce – współczesne tendencje rozwoju, rodzaje notacji. 
4. Nauka alfabetu brajla przy użyciu tablicy Monniera: analiza układu i konstrukcji; wartości stałe druku

brajlowskiego – odstępy, wielkość liter, interlinie itp. 
5. Zasady posługiwania się maszyną brajlowską, tabliczką i dłutkiem, notatnikiem brajlowskim. 
6. Sposoby użycia podstawowych znaków literackich: znaki interpunkcyjne, znak wiersza, znak kursywy,

znaki liter rzymskich, znak pisma ręcznego. 
7. P rzygotowanie do samodzielnego czytania i pisania: metodyka wprowadzania liter brajlowskich,

pomocne materiały dydaktyczne. 
8. P rzegląd wybranych, dostępnych pozycji do nauki czytana brajlem. 
9. Czytanie dotykowe - warunki konieczne do prawidłowego rozpoznawania dotykowego: rodzaje

ćwiczeń manualnych; sposoby uwrażliwiania opuszków palców; techniki prawidłowego ułożenia rąk i
odczytywania znaków. 

10. Wprowadzenie podstawowych znaków matematycznych, fizycznych i chemicznych – ćwiczenia w
zapisie i rozpoznawaniu: znak miana, zapis cyfr, znaki relacji i działań, liczby wielopozycyjne, zapis daty
i czasu, zasady stosowania znaków wprowadzających: pierwiastek, indeks górny i dolny, potęgowanie,
ułamek itp. 

11. Ćwiczenia z użyciem kubarytmów: konstrukcja i ich znaczenie w nauce matematyki; sposoby
liczenia i układania cyfr; zapis działań. 

12. Tworzenie pomocy dydaktycznych, zasady konstruowania rysunku. Wsparcie technologiczne.
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Metodyka pracy z osobami z niepełnosprawnością wzrokową

Kod:  P ED_2_039.100

ECTS:  6

Li czba godzi n: 60 (wykład: 15, ćwiczenia: 15, projekt: 30)

F orma zal i czeni a przedmi otu: Z/E

Opi s przedmi otu:

Kurs prezentuje problematykę aspektów metodyki pracy z osobami niewidomymi i słabowidzącymi.
Dzięki kursowi słuchacz będzie potrafił scharakteryzować konsekwencje fizyczno-zdrowotne,
orientacyjno-poznawcze i psychospołeczne wybranych niepełnosprawności sprzężonych z dysfunkcją
wzroku a także wykorzystać wiedzę z zakresu rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących z
niepełnosprawnością sprzężoną do trafnego doboru metod i form pracy z tymi osobami. Ważnym
elementem kursu będzie przedstawienie programów, metod i narzędzi przydatnych w pracy z osobami
niewidomymi i słabowidzącymi z dodatkowymi niepełnosprawnościami.

Treści  programowe: 
1. Niepełnosprawności towarzyszące dysfunkcji wzroku – przyczyny i następstwa funkcjonalne. 
2. Specyfika funkcjonowania dzieci niewidomych i słabowidzących z dodatkową niepełnosprawnością. 
3. Osoby z genetycznie uwarunkowanymi zespołami zaburzeń związanych z dysfunkcją wzroku 
4. P roblemy osób niepełnosprawnych wzrokowo z chorobą przewlekłą 
5. Niepełnosprawność wzroku jako konsekwencja choroby nowotworowej 
6. Charakterystyka rozwoju i jego wspomagania u małych dzieci niewidomych i słabowidzących z

dodatkową niepełnosprawnością 
7. Systemy wspomagające komunikację osób niewidomych 
8. P rogramy, metody i narzędzia przydatne w pracy z osobami niewidomymi i słabowidzącymi z

dodatkowymi niepełnosprawnościami 
9. Rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących 
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Podstawy prawne funkcjonowania osób niepełnosprawnych

Kod:  P ED_2_012.100

ECTS:  1

Li czba godzi n: 30 (wykład: 15, projekt: 15)

F orma zal i czeni a przedmi otu: Z/E

Opi s przedmi otu:

Kurs ma zapoznać studentów z problematyką funkcjonowania społeczno-zawodowego osób z
niepełnosprawnością w świetle obowiązujących przepisów.

Treści  programowe: 
1. P ojęcie niepełnosprawności w prawie. 
2. P rawa publiczne przysługujące osobie z niepełnosprawnością. 
3. P rawo do opieki zdrowotnej osób z niepełnosprawnością. 
4. P rawo do edukacji osób z niepełnosprawnością. 
5. P rawo do pomocy społecznej osób z niepełnosprawnością. 
6. Ulgi i inne uprawnienia. 
7. Małżeństwo i rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością. 
8. Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością - możliwości i ograniczenia. 
9. Wolontariat. 
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Psychologia kliniczna

Kod:  P SY_1_009.100

ECTS:  6

Li czba godzi n: 30 (wykład: 15, ćwiczenia: 15)

F orma zal i czeni a przedmi otu: E

Opi s przedmi otu:

Celem zajęć jest umożliwienie studentom zgromadzenia i poszerzenia wiedzy na temat postaci, przyczyn
i uwarunkowań zaburzonego zachowania się człowieka. Student kończąc blok zajęć tj wykładów i ćwiczeń
powinien znać: pojęcia, za pomocą których opisuje się zaburzenia psychiczne, kategorie zaburzeń
psychicznych człowieka wraz z ich symptomatologią oraz podstawowe kroki pomocy
psychoprofilaktycznej. Kolejnym efektem kształcenia jest zrozumienie znaczenia kontekstu
przyczynowego w procesie powstawania zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania jednostki wraz z
mechanizmem powstawania zaburzenia. P onadto student powinien umieć rozpoznać objawy
poszczególnych zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania oraz określić kierunek oddziaływania
psychoprofilaktycznego.

Treści  programowe: 
1. P sychologia kliniczna jako dziedzina badań i praktyki - historia rozwoju, obszar, przedmiot i zadania

psychologii klinicznej. 
2. P odejścia, modele i teorie w psychologii klinicznej. 
3. Orientacja patogenetyczna i salutogenetyczna w psychologii klinicznej. 
4. Norma a patologia kliniczna. Zdrowie a choroba w sferze psychiki. 
5. Czynniki ryzyka wystąpienia zaburzeń. 
6. P sychologia kliniczna a psychopatologia - historyczne podejście do zaburzeń oraz paradygmaty

współczesne. 
7. Systemy klasyfikacji zaburzeń. 
8. P sychopatologia ogólna: zaburzenia prostych i złożonych czynności psychicznych. Klasyfikacje i

objawy zaburzeń świadomości i orientacji, procesów poznawczych, emocji i motywacji. 
9. P sychopatologia szczegółowa - omówienie wybranych jednostek i klas zaburzeń psychicznych

(schizofrenia, zaburzenia nastroju, zaburzenia nerwicowe i lękowe, zaburzenia osobowości, zaburzenia na
tle seksualnym, zaburzenia jedzenia: anoreksja i bulimia, spektrum zaburzeń autystycznych). 

10. Ocena kliniczna - etapy, modele, metody diagnozy i jej formy. 
11. Formy pomocy psychologicznej klinicysty: psychoterapia, interwencja kryzysowa, rehabilitacja,

poradnictwo, działalność konsultacyjna, psychoprofilaktyka. 
12. P sycholog kliniczny - obowiązujące uregulowania prawne i kodeks etyczny jego działalności. 
13. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego – tryb nagły i wnioskowy 
14. Stres (koncepcje, style, strategie radzenia). 
15. Konflikt. 
16. Kryzysy psychologiczne (kryteria, typy. fazy, skutki). 
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Psychologia rewalidacji

Kod:  P SY_2_014.100

ECTS:  6

Li czba godzi n: 30 (wykład: 15, ćwiczenia: 15)

F orma zal i czeni a przedmi otu: Z/E

Opi s przedmi otu:

P rzedmiot obejmuje zagadnienia teoretyczne oraz praktyczne dotyczące rewalidacji osób
niepełnosprawnych. Celem kursu jest dostarczanie wiedzy na temat psychologicznych aspektów
funkcjonowania osób niepełnosprawnych, uwarunkowań procesu rewalidacji. Słuchacz ma możliwość
zapoznania się ze specyfiką i różnorodnością kierunków oddziaływań rewalidacyjnych, metodami i
technikami pracy rewalidacyjnej adekwatnymi do rodzaju niepełnosprawności. Słuchacz zdobywa
umiejętności diagnozowania i projektowania oddziaływań rewalidacyjnych, podczas kursu wzmacnia się
jego wrażliwość na rozumienie potrzeb osób z niepełną sprawnością.

Treści  programowe: 
1. Modele zdrowia – różne rozumienie pojęcia „zdrowie”, koncepcja salutogenetyczna, rola poczucia

koherencji w funkcjonowaniu człowieka. 
2. Niepełnosprawność – pojęcie, definicje. 
3. Niepełnosprawność w ujęciu psychologicznym. P sychologiczna charakterystyka problemów z jakimi

zmagają się osoby niepełnosprawne. Omówienie procesu adaptacji do niepełnosprawności
(uwarunkowania, przebieg – psychologiczne mechanizmy przystosowania do niepełnosprawności, do
życia w społeczności, do pracy). 

4. Rewalidacja, rehabilitacja – formy i metody oddziaływań. 
5. Rola psychologa w procesie wspomagania: 
a. osób niesłyszących i niewidomych, 
b. osób cierpiących na chorobę Alzheimera, 
c. osób niepełnosprawnych umysłowo, 
d. osób przewlekle chorych. 
6. Niepełnosprawność jako czynnik wywołujący frustrację potrzeb, ból, lęk, stres, ograniczenie

aktywności fizycznej i psychicznej. P ojęcie akceptacji siebie i niepełnosprawności. Rozwijanie i
zwiększanie aktywności własnej. 

7. Niepełnosprawność dzieci. Wczesna interwencja. P odstawowe metody rehabilitacji dziecka z
niepełnosprawnością ruchową i ich psychologiczne implikacje (metoda NDT Bobath, metoda Vojty,
metoda P eto itp.). 

8. Rehabilitacja i jej psychologiczne aspekty w kontekście osób chorujących psychicznie. 
9. Analiza problemów rodzinnych i społecznych, towarzyszących niepełnosprawności dziecka.

Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja – zmagania osób niepełnosprawnych. 
10. P roblemy etyczne w działaniach psychologa rehabilitacji. Sytuacja prawna osób niepełnosprawnych

w P olsce. P ropozycje prawne a zmaganie się z problemem niepełnosprawności. 
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Wprowadzenie do studiów

Kod:  GEN_2_024.100

ECTS:  1

Li czba godzi n: 30 (wykład: 9, projekt: 21)

F orma zal i czeni a przedmi otu: Z

Opi s przedmi otu:

Kurs wprowadzający do studiów i studiowania. Obejmuje swoim zakresem przedstawienie systemu
szkolnictwa wyższego, sposobu funkcjonowania Naszej Uczelni (w tym zasad BHP oraz systemu
CloudA) oraz problematyki studiów na tle rynku pracy. W drugiej części przedstawione są aspekty
funkcjonowania bilbioteki oraz standardy bibliograficzne oraz edycyjne obowiązujące na Uczelni.

Treści  programowe: 
1. System szkolnictwa wyższego. 
2. Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu. 
3. P odstawowe akty prawa wewnętrznego. 
4. Organizacja procesu dydaktycznego z systemem CloudA. 
5. Zasady BHP. 
6. Rynek pracy. Wyzwania stojące przed studentem. 
7. Biblioteka w erze informatyzacji. 
8. Standardy edycyjne.
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Anatomia, fizjologia i diagnostyka narządu wzroku

Kod:  P ED_2_035.100

ECTS:  3

Li czba godzi n: 30 (wykład: 15, projekt: 15)

F orma zal i czeni a przedmi otu: Z/E

Opi s przedmi otu:

Kurs poświęcony jest przedstawieniu budowy anatomicznej i pracy oka. Celem kursu jest gruntowne
zaznajomienie słuchaczy z podstawami anatomii narządu wzroku człowieka oraz podstawowymi procesami
fizjologicznymi, zachodzącymi w układzie wzrokowym człowieka. W ramach kursu zostanie również
przedstawiona diagnostyka podstawowa i rozszerzona narządu wzroku oraz zagadnienia patofizjologii
układu wzrokowego.

Treści  programowe: 
1. Wprowadzenie do anatomii i fizjologii narządu wzroku 
2. Embriologia i rozwój narządu wzroku 
3. Budowa anatomiczna i fizjologia układu wzrokowego 
4. Aparat ruchowy gałki ocznej, unaczynienie i unerwienie gałki ocznej 
5. Rozdzielczość wzroku 
6. Własność widzenia 
7. Transmisja sygnału wzdłuż drogi wzrokowej 
8. Funkcje aparatu ruchowego gałki ocznej. 
9. Budowa i funkcja fotoreceptorów 
10. Bezwładność wzroku 
11. P atofizjologia układu wzrokowego 
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Dydaktyka specjalna

Kod:  P ED_2_009.100

ECTS:  6

Li czba godzi n: 30 (wykład: 15, projekt: 15)

F orma zal i czeni a przedmi otu: Z/E

Opi s przedmi otu:

P rzedmiot przedstawia treści związane z kształceniem osób z różnymi odchyleniami, niezależnie od
kierunku odchylenia (ortodydaktyka). Słuchacze/Studenci zapoznają się z procesem kształcenia osób
odchylonych od normy w szkole i poza nią. W części praktycznej ćwiczone są najpopularniejsze metody
wykorzystywane w dydaktyce specjalnej.

Treści  programowe: 
1. Dydaktyka specjalna - przedmiot, cele, zadania; 
2. Wspólne i swoiste zagadnienia w procesie kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami; 
3. Kształcenie specjalne i jego specyfika w różnych formach edukacji; 
4. P raca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – klasyfikacja, charakterystyka; 
5. Techniki, formy aktywnego nauczania, strategie i zasady nauczania wspierającego proces uczenia się

uczniów z niepełnosprawnościami; 
6. Metoda Ośrodków P racy, 
7. Metoda Knillów, 
8. P oranny Krąg, 
9. Stymulacja P olisensoryczna, 
10. Choreoterapia, 
11. Metoda Orffa, 
12. Metoda Weroniki Sherborne, 
13. Metoda Marii Montesorii, 
14. Metoda Dobrego Startu 
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Kulturowe i społeczne aspekty funkcjonowania osób niepełnosprawnych

Kod:  P ED_2_015.100

ECTS:  1

Li czba godzi n: 30 (wykład: 15, projekt: 15)

F orma zal i czeni a przedmi otu: Z/E

Opi s przedmi otu:

Zapoznanie z podstawami kulturowych i społecznych uwarunkowań dotyczących problematyki
niepełnosprawności w sposób interdyscyplinarny.

Treści  programowe: 
1. Charakterystyka rodzajów niepełnosprawności z uwzględnieniem ograniczeń. 
2. Omówienie uwarunkowań rodzinnych, społecznych i kulturowych. 
3. Opis przekonań i stereotypów kierowanych w stronę osób niepełnosprawnych. 
4. Zdefiniowanie podstawowych pojęć z zakresu niepełnosprawności. 
5. Funkcjonowanie jednostki oraz opiekuna w społeczeństwie. 
6. Sieć wsparcia osoby niepełnosprawnej: oczekiwania/realia. 
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Narzędzia informatyki

Kod:  ICT_1_007.100

ECTS:  3

Li czba godzi n: 30 (wykład: 15, laboratorium: 15)

F orma zal i czeni a przedmi otu: Z/E

Opi s przedmi otu:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w umiejętność posługiwania się podstawowym
oprogramowaniem, wykorzystywanym przez użytkowników komputerów osobistych (graficznym i
znakowym systemem operacyjnym oraz pakietami biurowymi). Celem kursu jest również wyrównanie
poziomu umiejętności w zakresie, który obejmuje kurs, z uwagi na zróżnicowany poziom umiejętności
studentów, oraz zapoznanie studentów z siecią komputerową WSB-NLU.

Treści  programowe: 
1.Wprowadzenie do zagadnień związanych z obsługą współczesnych systemów komputerowych. 
2.Obsługa systemu Clouda, zapoznanie z forum. 
3.Obsługa pakietów biurowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny). 
4.Tworzenie prezentacji multimedialnych. 
5.Zastosowanie arkuszy kalkulacyjnych. 
6.Zastosowanie ankiet i formularzy Google. 
7.Użytkowe aspekty systemu operacyjnego Windows. 
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Podstawy tyflopedagogiki

Kod:  P ED_2_037.100

ECTS:  6

Li czba godzi n: 30 (wykład: 15, ćwiczenia: 15)

F orma zal i czeni a przedmi otu: Z/E

Opi s przedmi otu:

Celem kursu jest zaprezentowanie słuchaczowi kompleksowej wiedzy dotyczącej psychospołecznego
funkcjonowania osób z niepełnosprawnością wzroku, możliwości edukacji i rehabilitacji. Dzięki kursowi
słuchacz będzie posiadał umie ję tno śc i rozpoznawania po t r ze b i inte rpre towania zachowań osób z
niepełnosprawnością wzroku.

Treści  programowe: 
1. Tyflopedagogika a inne dyscypliny naukowe. 
2. Rys historyczny opieki nad niewidomymi i słabowidzącymi. 
3. Niepełnosprawność wzroku –pojęcie, klasyfikacja, etiologia. 
4. Diagnoza i wczesna interwencja. 
5. P rawidłowe zachowania wzrokowe (etapy rozwoju widzenia i ćwiczenia usprawniające). 
6. Funkcjonalna ocena wzroku u dzieci i dorosłych (warunki przeprowadzenia oceny, wywiad i narzędzia

diagnostyczne, 
7. Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzroku: medyczna, psychiczna, społeczna, zawodowa 
8. Osoba z niepełnosprawnością wzroku w życiu społeczno-kulturalnym: możliwości i ograniczenia.
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Psychologia wychowawcza

Kod:  P SY_1_017.100

ECTS:  3

Li czba godzi n: 30 (wykład: 15, projekt: 15)

F orma zal i czeni a przedmi otu: Z/E

Opi s przedmi otu:

P sychologia wychowawcza bada psychologiczne podstawy kształcenia i wychowania, a więc procesów
które oddziałują na jednostkę w odmienny sposób stymulując jej rozwój. P roces wychowania i nauczania
zmierza do wywołania określonych zmian w psychice człowieka kształtujących jego osobowość.

Treści  programowe: 
1. P ojęcie wychowania. 
2. P rzedmiot psychologii wychowania - psychologia wychowawcza jako psychologia nauczania i

wychowania. 
3. Nauczanie i wychowanie w kontekście rozwoju psychicznego. 
4. P sychologia nauczania i wychowania – zadania psychologii wychowania. 
5. P sychologiczne problemy programu i sposobu nauczania. 
6. P sychologiczne problemy weryfikacji wiedzy. 
7. Koncepcja rozwoju człowieka - nauczanie i wychowanie w okresie przedszkolnym. 
8. P sychologiczne problemy wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. 
9. Obszar dojrzałości szkolnej – sposoby oceny. 
10. P ożądane cechy nauczyciela i sposoby porozumiewania się w procesie nauczania. 
11. Interakcje wychowawcze - psychologiczne podstawy oddziaływań wychowawczych. 
12. Wychowanie jako czynnik rozwoju człowieka i kształtowanie osobowości. 
13. Strategie działań wychowawczych. 
14. Trudności wychowawcze – współczesne dylematy. 
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Praktyka zawodowa

Kod:  GEN_2_086.100

ECTS:  10

Li czba godzi n: 180 (projekt: 180)

F orma zal i czeni a przedmi otu: Z

Opi s przedmi otu:

1. P rogram studiów podyplomowych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania
zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450). 2. Obowiązek odbycia praktyk pedagogicznych i jej
przebieg wynika z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w
sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1450). P raktykę pedagogiczną na studiach podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej (w
dziedzinie niepełnosprawności, której dotyczą studia: oligofrenopedagogika, tyflopedagogika) praktykę
należy zrealizować w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty, w których do zajmowania
stanowiska nauczyciela są wymagane kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9
ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, w szczególności w szkołach specjalnych i
oddziałach specjalnych,- tj. w następujących typach szkół spośród niżej wymienionych : a) przedszkole
ogólnodostępne - w oddziałach integracyjnych, w oddziałach specjalnych; b) przedszkole integracyjne,
przedszkole specjalne; c) szkoła podstawowa ogólnodostępna: - w oddziałach integracyjnych, - w
oddziałach terapeutycznych, - w oddziałach specjalnych; d) szkoła podstawowa specjalna; e) gimnazjum
specjalne, szkoła ponadgimnazjalna specjalna; f) specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy; g) specjalny
ośrodek wychowawczy; h) szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością
adekwatną do zakresu studiów podyplomowych, które słuchacz podjął lub z niepełnosprawnościami
sprzężonymi; i) ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością adekwatną do
zakresu studiów podyplomowych, które słuchacz podjął lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi
realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
j) poradnia psychologiczno-pedagogiczna; k) świetlicach terapeutycznych. Celem studiów jest
wyposażenie słuchaczy posiadających przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela/wychowawcy
w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z
niepełnosprawnością intelektualną. Treści programowe: 1) zadania charakterystyczne dla szkoły lub
placówki systemu oświaty oraz środowisko, w jakim one działają; 2) organizacja, statut i plan pracy
szkoły, program wychowawczo-profilaktyczny oraz program realizacji doradztwa zawodowego; 3) zasady
zapewniania bezpieczeństwa uczniom w szkole i poza nią; 4) podstawy filozofii wychowania i aksjologii
pedagogicznej, specyfika głównych środowisk wychowawczych i procesów w nich zachodzących; 5)
klasyczne i współczesne teorie rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się i nauczania lub kształcenia
oraz ich wartości aplikacyjne; 6) rola nauczyciela lub wychowawcy w modelowaniu postaw i zachowań
uczniów; 7) normy, procedury i dobre praktyki stosowane w działalności pedagogicznej (wychowanie
przedszkolne, nauczanie w szkołach podstawowych i średnich ogólnokształcących, technikach i szkołach
branżowych, szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych oraz integracyjnych, w różnego typu
ośrodkach wychowawczych oraz kształceniu ustawicznym); 8) zagadnienia edukacji włączającej, a także
sposoby realizacji zasady inkluzji; 9) zróżnicowanie potrzeb edukacyjnych uczniów i wynikające z nich
zadania szkoły dotyczące dostosowania organizacji procesu kształcenia i wychowania; 10) sposoby
projektowania i prowadzenia działań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej; 11) podstawy prawne
systemu oświaty niezbędne do prawidłowego realizowania prowadzonych działań edukacyjnych; 12) prawa
dziecka i osoby z niepełnosprawnością; 13) zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach
edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych oraz odpowiedzialności prawnej nauczyciela w tym
zakresie, a także zasady udzielania pierwszej pomocy; 14) procesy komunikowania interpersonalnego i
społecznego oraz ich prawidłowości i zakłócenia; 15) metody nauczania i doboru efektywnych środków
dydaktycznych, w tym zasobów internetowych, wspomagających nauczanie przedmiotu lub prowadzenie
zajęć, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów.

Treści  programowe: 
Treści programowe: 
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1) zadania charakterystyczne dla szkoły lub placówki systemu oświaty oraz środowisko, w jakim one
działają; 

2) organizacja, statut i plan pracy szkoły, program wychowawczo-profilaktyczny oraz program realizacji
doradztwa zawodowego; 

3) zasady zapewniania bezpieczeństwa uczniom w szkole i poza nią; 
4) podstawy filozofii wychowania i aksjologii pedagogicznej, specyfika głównych środowisk

wychowawczych i procesów w nich zachodzących; 
5) klasyczne i współczesne teorie rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się i nauczania lub

kształcenia oraz ich wartości aplikacyjne; 
6) rola nauczyciela lub wychowawcy w modelowaniu postaw i zachowań uczniów; 
7) normy, procedury i dobre praktyki stosowane w działalności pedagogicznej (wychowanie

przedszkolne, nauczanie w szkołach podstawowych i średnich ogólnokształcących, technikach i szkołach
branżowych, szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych oraz integracyjnych, w różnego typu
ośrodkach wychowawczych oraz kształceniu ustawicznym); 

8) zagadnienia edukacji włączającej, a także sposoby realizacji zasady inkluzji; 
9) zróżnicowanie potrzeb edukacyjnych uczniów i wynikające z nich zadania szkoły dotyczące

dostosowania organizacji procesu kształcenia i wychowania; 
10) sposoby projektowania i prowadzenia działań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej; 
11) podstawy prawne systemu oświaty niezbędne do prawidłowego realizowania prowadzonych działań

edukacyjnych; 
12) prawa dziecka i osoby z niepełnosprawnością; 
13) zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i

opiekuńczych oraz odpowiedzialności prawnej nauczyciela w tym zakresie, a także zasady udzielania
pierwszej pomocy; 

14) procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego oraz ich prawidłowości i zakłócenia; 
15) metody nauczania i doboru efektywnych środków dydaktycznych, w tym zasobów internetowych,

wspomagających nauczanie przedmiotu lub prowadzenie zajęć, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb
edukacyjnych uczniów. 
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