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DIAGNOSTYKA W PEDAGOGICE SPECJALNEJ

METODY KOMUNIKACJI W PRACY Z DZIECKIEM I UCZNIEM Z AUTYZMEM, ZESPOŁEM ASPERGERA

METODYKA KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA DZIECKA I UCZNIA Z AUTYZMEM, ZESPOŁEM ASPERGERA

METODYKA REWALIDACJI DZIECKA I UCZNIA Z AUTYZMEM, ZESPOŁEM ASPERGERA

PROFILAKTYKA Z ELEMENTAMI PORADNICTWA I WCZESNEJ INTERWENCJI

PSYCHOLOGIA KLINICZNA

STYMULACJA ZMYSŁÓW I INTEGRACJA SENSORYCZNO-MOTORYCZNA

WPROWADZENIE DO STUDIÓW

AUTYZM, ZESPÓŁ ASPERGERA – ETIOLOGIA I SPECYFIKA ROZWOJOWA

BIOLOGICZNE PODSTAWY ZACHOWANIA

DYDAKTYKA SPECJALNA

KONSTRUOWANIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH

KULTUROWE I SPOŁECZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA DZIECKA I UCZNIA Z AUTYZMEM, ZESPOŁEM
ASPERGERA

PRAKTYKA ZAWODOWA
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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 komunikacji w pracy z dzieckiem i uczniem z autyzmem, zespołem Aspergera

Kod:  P ED_2_022.100

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:

Kurs dotyczy problematyki osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera, które z powodu zaburzeń w
komunikowaniu się oraz współwystępujących defektów rozwojowych, nie są w stanie komunikować się
werbalnie. Stają się osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym co pogłębia izolację i znacznie
pogarsza granice rehabilitacji. Kurs dostarcza ważnych instrumentów w rehabilitacji pedagogicznej osób
ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera - zapoznaje z komunikacją wspomagającą i alternatywną
(definicjami, pojęciami, funkcją i klasyfikacją systemu AAC). W ramach kursu student zdobędzie wiedzę
z zakresu wybranych systemów AAC, omówi ich specyfikę, pozna aspekty obejmujące diagnozę
kompetencji komunikacyjnych dziecka z zaburzeniami komunikacji. P o odbyciu kursu student będzie
potrafił zaplanować i zrealizować zajęcia dydaktyczne, rehabilitacyjne, rewalidacyjne, opiekuńcze i
wychowawcze z wykorzystaniem komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

Treści  programowe: 
1. J ęzyk jako system znaków. Mowa jako dźwiękowa reprezentacja języka. 
2. P ojęcie i struktura komunikacji. 
3. Specyfika zaburzeń dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera 
4. Typologie osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera – specyficzne zachowania. 
5. Nieprawidłowości w przebiegu interakcji społecznych. 
6. Wczesne wykrywanie zaburzeń ze spektrum autyzmu - zaburzenia w interakcjach społecznych,

zaburzenia rozwoju mowy i komunikacji. 
7. Wspomagające i alternatywne formy komunikacji – ustalenia terminologiczne, definicje. 
8. Komunikacja alternatywna vs komunikacja wspomagająca. 
9. Wprowadzenie do różnych systemów komunikacji alternatywnej. 
10. System P CS – piktogramy. 
11. Zastosowanie urządzeń wysokiej technologii w komunikacji osób o złożonych potrzebach

komunikacyjnych – polski system Mówik. 
12. Systemy komunikacji alternatywnej – Makaton – zastosowanie, przykłady rozwiązań. 
13. AAC dla wszystkich – wykorzystanie metody do pracy z dziećmi w warunkach domowych –

praktyczne wskazówka dla rodziców. 
14. Dwutorowe programowanie terapii logopedycznej z wykorzystaniem metod komunikacji

wspomagającej i alternatywnej. 
15. Model pracy z uczniem ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera z wykorzystaniem komunikacji

alternatywnej i wspomagającej – poziom diagnostyczny, poziom programowy, poziom praktyczny. 
16. Omówienie warunków organizacji kształcenia specjalnego – specyfika pracy w środowisku

szkolnym. 
17. Zasady pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera. 
18. Wykorzystanie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji w realizacji celów

edukacyjnych – wpływ zaburzeń mowy lub jej braku na ogólny rozwój dziecka, wspieranie rozwoju
językowego w okresie edukacji. 

19. P rogramowanie terapii AAC dla uczniów ze spektrum autyzmu. Zasady programu, cele, metody. 
20. Zastosowanie metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej w praktyce – konstruowanie

programu, konspektu zajęć.
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Metodyka kształcenia i wychowania dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera

Kod:  P ED_2_020.100

ECTS:  3

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:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę na temat funkcjonowania osób z autyzmem.
P rzedmiot przybliża potrzeby edukacyjne i rozwojowe osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Student
zyskuje wiedzę na temat organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dostosowania wymagań
do indywidualnych potrzeb ucznia z autyzmem. Uczestnikom kursu przybliżona zostanie tematyka
współpracy z rodzicami dziecka z autyzmem. W ramach kursu student pozna również tematykę zaburzeń
integracji sensorycznej.

Treści  programowe: 
1. Wprowadzenie w tematykę przedmiotu. Omówienie sylabusa zajęć. 
2. Charakterystyka funkcjonowania ucznia z autyzmem. Wychowanie i nauczanie. 
3. Rola nauczyciela w pracy z uczniem z autyzmem. 
4. P omoc psychologiczno-pedagogiczna dla ucznia z autyzmem. Dostosowanie wymagań edukacyjnych

do indywidualnych potrzeb ucznia z autyzmem. 
5. Komunikacja z osobą ze spektrum autyzmu. 
6. Zaburzenia integracji sensorycznej.
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Metodyka rewalidacji dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera

Kod:  P ED_2_021.100

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:

Zajęcia dotyczą zagadnień związanych z nabywaniem praktycznej umiejętności prowadzenia zajęć
rewalidacyjnych dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera .

Treści  programowe: 
1. Wprowadzenie i omówienie sylabusa zajęć. 
2. P odstawy prawne edukacji uczniów z autyzmem (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - P rawo

oświatowe; Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej). P odstawa programowa kształcenia ogólnego
dla poszczególnych typów szkół. Cele i zadania edukacji uczniów z autyzmem na I, II i III etapie
edukacyjnym. Dokumentacja ucznia z autyzmem w szkole podstawowej i szkole ponadpodstawowej. 

3. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z autyzmem (charakterystyka ucznia z autyzmem).
Omówienie konsekwencji zaburzeń ze spektrum autyzmu dla uczenia się na sposób szkolny. Zasady pracy
z uczniem z autyzmem w kontekście dysfunkcji komunikacyjnych, społecznych, poznawczych,
sensorycznych. 

4. Diagnoza funkcjonalna ucznia z autyzmem – narzędzia diagnozy, interpretacja danych, planowanie
pracy edukacyjnej i terapeutycznej. 

5. Wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem - metody, formy i środki pracy z uczniem (Integracja
sensoryczna, treningi słuchowe, Move to learn, metoda Kepharta, metoda 3i, Metoda Krakowska). 

6. Trening czystości, rozwijanie umiejętności samoobsługowych. 
7. Diagnoza kompetencji komunikacyjnych. Komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z

uczniem z autyzmem. Systemy komunikacji AAC (P CS, P ECS, Makaton, P iktogramy, system symboli
jednoznacznych, metoda ułatwionej komunikacji). Rodzaje wykorzystywanych pomocy do komunikacji. 

8. P lany aktywności dla uczniów z autyzmem – uczenie samodzielności. 
9. Trening umiejętności prospołecznych u uczniów z autyzmem. Zajęcia grupowe dla dzieci z autyzmem

(TUS). Radzenie sobie z emocjami. 
10. Zachowania trudne u uczniów z autyzmem – programowanie pracy z uczniem (wzmocnienia,

gospodarka żetonowa, system punktowy, modelowanie). 
11. Ćwiczenia usprawniające zaburzone funkcje poznawcze, motoryczne, komunikację, stymulacja

sensoryczna - scenariusze zajęć dydaktycznych i rewalidacyjnych. 
12. Sytuacja edukacyjna ucznia z autyzmem w szkole przysposabiającej do pracy. 
13. Kompetencje nauczyciela - terapeuty w pracy z uczniem z autyzmem. 
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Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnej interwencji

Kod:  P ED_2_025.100

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:

P oszerzenie wiedzy na temat profilaktyki zaburzeń rozwojowych w trzech głównych obszarach
funkcjonowania jednostki: ocena indywidualna jednostki: interpretacja potrzeb, umiejętności pracy z
rodziną(opiekunami), organizowanie wczesnej interwencji pedagogicznej.

Treści  programowe: 
1. Szczegółowe omówienie zaburzeń rozwojowych (etapy rozwoju). 
2. Zdefiniowanie podstawowych pojęć z zakresu wsparcia społecznego. 
3. Hipotezy powstałe wokół wsparcia społecznego - omówienie rodzajów. 
4. System profilaktyki i prewencji: omówienie. 
5. P oradnictwo psychologiczne. 
6. Grupy wsparcia i grupy samopomocowe. 
7. Konwencja ONZ o P rawach Osób z Niepełnosprawnością, Międzynarodowa Klasyfikacja

Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) – omówienie. 
8. Definicja niepełnosprawności intelektualnej Amerykańskiego Stowarzyszenia Niepełnosprawności

Intelektualnej i Rozwojowej (AAIDD)- omówienie. 
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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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Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczno-motoryczna

Kod:  P ED_2_024.100

ECTS:  3

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 na temat teorii integracji sensorycznej. Student
zostanie zapoznany z podziałem i objawami zaburzeń integracji sensorycznej. P ozna charakterystykę
podstawowych układów zmysłowych oraz etapy rozwoju integracji sensorycznej.

Treści  programowe: 
1.Wprowadzenie. Teoria integracji sensorycznej. 
2.P odstawowe układy zmysłowe. 
3.Etapy rozwoju integracji sensorycznej. 
4.Nieprawidłowa integracja sensoryczna. 
5.Terapia integracji sensorycznej. 
6.P rzetwarzanie bodźców sensorycznych u osób ze spektrum autyzmu. 
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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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Autyzm, zespół Aspergera – etiologia i specyfika rozwojowa

Kod:  P SY_2_024.100

ECTS:  3

Li czba godzi n: 45 (wykład: 15, projekt: 30)

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

Opi s przedmi otu:

P rzedmiot służy poznanie terminologii z zakresu autyzmu i zespołu Aspergera. P oruszane treści
obejmują poznanie obowiązujących kryteriów diagnostycznych oraz przekazanie wiedzy dotyczącej
specyfiki rozwoju osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Treści  programowe: 
1. Systemy klasyfikacyjne chorób i zaburzeń (APA, DSM-5, 2013) oraz (WHO, ICD-10 - 1992, ICD-

11 - 2022). 
2. Autyzm – pojęcie, definicja oraz terminologia. 
3. P rzegląd wybranych koncepcji odnoszących się do autyzmu. 
4. Koncepcja J ean Ayres – przejawy zaburzeń odbioru i przetwarzania stymulacji sensorycznej. 
5. Triada autystyczna (triada objawów autyzmu). 
6. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małych dzieci z Autyzmem. 
7. Zespół Aspergera – ogólna charakterystyka i kryteria diagnostyczne. 
8. Ogólne zasady mające zastosowanie w pracy z dziećmi z Zespołem Aspergera. 
9. Zagadnienia dotyczące przygotowania osób z ASD i Zespołem Aspergera do społecznego

funkcjonowania w dorosłości.
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Biologiczne podstawy zachowania

Kod:  P SY_1_001.100

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 obejmuje podstawowe zagadnienia dotyczącymi biologicznych podstaw funkcjonowania człowieka.
P onadto przedstawia wybrane zagadnienia z zakresu neuroanatomii i neurofizjologii, cytoneurofizjologii,
biochemii ośrodkowego układu nerwowego oraz niezbędnych wiadomości z zakresu embriologii,
genetyki człowieka, psychofarmakologii, elektroencefalografii, neuropsychologii.

Treści  programowe: 
1. Biologiczne podstawy funkcjonowania człowieka. 
2. Neuroanatomia i neurofizjologia człowieka. 
3. Wybrane zagadnienia z cytoneurofizjologii. 
4. Biochemia ośrodkowego układu nerwowego. 
5. Embriologia, genetyka człowieka. 
6. P sychofarmakologia. 
7. Elektroencefalografia i wybrane zagadnienia z neuropsychologii. 
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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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Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych

Kod:  P ED_2_023.100

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:

Zajęcia dotyczą zagadnień związanych z nabywaniem praktycznej umiejętności konstruowania
indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz dokumentowania pracy z uczniem z
trudnościami edukacyjnymi.

Treści  programowe: 
1. Omówienie: podstawowych aktów prawnych dotyczących zasad tworzenia indywidualnych programów

edukacyjno – terapeutycznych. 
2. Omówienie sposobów dostosowania wymagań; zasad, metod i form pracy z uczniem z trudnościami

adaptacyjnymi. 
3. Rozpoznanie trudności i problemów dziecka na terenie przedszkola, szkoły, placówki. 
4. Analizę orzeczeń poradni psychologiczno- pedagogicznych. 
5. Tworzenie Indywidualnych P rogramów Edukacyjno - Terapeutycznych - IP ET (zgodnie z wymogami

dot. przepisów prawnych) dla uczniów z trudnościami adaptacyjnymi. 
6. Dostosowywania wymagań edukacyjnych w zależności od rodzaju trudności adaptacyjnych dziecka. 
7. Omówienie celów, form, metod udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz składowych

Indywidualnego P rogramu Edukacyjno- Terapeutycznego. 
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Kulturowe i społeczne aspekty funkcjonowania dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem
Aspergera

Kod:  P ED_2_026.100

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:

P rzedstawienie istoty spektrum zaburzeń autystycznych i ich klasyfikacji oraz uwarunkowań. Ukazanie
kryteriów diagnostycznych autyzmu, zespołu Aspergera (ICD-10, DSM-IV i zmian w DSM-5).
P rzedstawienie trudności funkcjonowania osób z ASD. Ukazanie skali problemu ASD oraz narzędzia
diagnostyczne w pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Treści  programowe: 
1. Szczegółowe wprowadzenie do terminologii, pojęć i definicji w obrębie autyzmu i zaburzeń ze

spektrum autyzmu (zespół Aspergera, zespół Retta, Zaburzenia hiperkinetyczne z towarzyszącym
upośledzeniem umysłowym). 

2. Konsekwencje zaburzeń ze spektrum autyzmu dla uczenia się oraz rozwoju społecznego. 
3. Metody diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu – kryteria diagnostyczne (klasyfikacja ICD-10,

DSM-IV). 
4. Metody pracy z uczniem z autyzmem: dyrektywne i niedyrektywne. 
5. Specyfika pracy z uczniem z autyzmem. 
6. Konstruowanie Indywidualnych P rogramów Edukacyjno-Terapeutycznych dla uczniów z autyzmem.
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Praktyka zawodowa

Kod:  GEN_2_072.100

ECTS:  10

Li czba godzi n: 180 (projekt: 180)

F orma zal i czeni a przedmi otu: Z

Opi s przedmi otu:

P rogram studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania przedmiotów
lub prowadzenia zajęć 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). 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).
S ł uc hac z realizuje praktyki zawodowe w celu osiągnięcia wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych. Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z nowoczesną formą terapii i wsparcia osób z
zaburzeniami ze spektrum autyzmu, kryteriami i metodami diagnostycznymi oraz najnowszymi
tendencjami w terapii. Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i
młodzieżą ze spektrum autyzmu. P raktykę w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum
autyzmu 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.

Treści  programowe: 
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; 
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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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