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Wymagania wstępne: 

Uporządkowana wiedza w zakresie teoretycznych nurtów w pedagogice. 

Ogólny opis i cel przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z problemami wynikającymi z kształcenia we 

wspólnym nurcie dzieci „innych” – niepełnosprawnych, zróżnicowanych etnicznie, kulturowo. 

Treścią przedmiotu jest analiza postulatu „uczyć się aby być razem” i problem wdrożenia tego 
postulatu do praktyki wychowawczej. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbole EK 

Wiedza:  
 

K_W05 

K_W07 

K_W13 

Po zakończeniu kursu student: 

   rozróżnia znaczenie terminu integracja (i pochodnych) w różnych 
subdyscyplinach pedagogiki; 

   ma rozszerzoną wiedzę o czynnikach różnicujących środowisko 
wychowawcze klasy szkolnej; 

   rozumie procesy tworzenia więzi społecznej w klasie szkolnej. 

Umiejętności:  

K_U05 

K_U08 

Student potrafi: 

   analizować czynniki zakłócające proces integracji społecznej w zespole 
klasowym; 

   zaprojektować działania wychowawcze integrujące zespół klasowy 

Kompetencje społeczne:  

K_K03 Student rozumie i docenia znaczenie tworzenia więzi społecznych w klasie 
szkolnej dla rozwoju jednostki. 

Metody kształcenia: 

Wykład informacyjny 

Formy i kryteria oceniania efektów kształcenia 

Test sprawdzający efekty W5, W7, W13. Ocena: dostateczna (3,0) – przy osiągnięciu przez 

studenta wyniku testu w granicach 50 - 59%, ocena dostateczna plus (3,5) – 60-69%, ocena 

dobra (4,0) – 70-79%, ocena dobry plus (4,5) – 80-89%, ocena bardzo dobra (5,0) – 90-100% 
 

Projekt programu wychowawczego sprawdzającego U5, U8, K3 – kryteria oceny będą 

wypracowane z grupą 



 

Treści: 

1. Wprowadzenie do pedagogiki integracyjnej. Edukacja międzykulturowa, edukacja regionalna, 

niesegregacyjne kształcenie dzieci niepełnosprawnych. Integracja społeczna – „uczyć się aby 

być razem”. 

2. Wieloznaczność terminu integracja (i pochodnych) w naukach pedagogicznych (dydaktyka, 

pedagogika społeczna, pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika specjalna). 

3. Dzieci marginalizowane. Uprzedzenia i stereotypy – geneza, przeciwdziałanie. 

4. Problemy edukacji włączającej dzieci z obciążeniami społecznymi i biologicznymi. 

5. Zróżnicowanie specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci „innych”. Wychowanie integracyjne. 

6. Teoretyczne przesłanki edukacji włączającej w główny nurt. 

7. Regulacje prawne kształcenia dzieci z obciążeniami społecznymi i biologicznymi. 
8. Warunki niezbędne i konieczne edukacji dzieci „innych” we wspólnym nurcie. 
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Uzupełniająca: 
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System naliczania punktów ECTS – wskaźniki 

We wszystkich zajęciach uwzględnić należy dwa obszary: 
- Liczbę godzin zajęć dydaktycznych 

oraz 

- Pracę własną studenta, dla której przyjęto następujące wskaźniki: 

   przy wykładach: 1 x liczba godzin tych zajęć jako praca własna studenta pozwalająca 
przeciętnemu studentowi przygotować się do zajęć oraz do zaliczenia danego przedmiotu 

   przy ćwiczeniach audytoryjnych, metodycznych, laboratoryjnych, projektowych: 1-3 x liczba 

godzin tych zajęć jako praca własna studenta pozwalająca przeciętnemu studentowi przygotować 
się do zajęć oraz do zaliczenia ćwiczeń 

   przy konwersatoriach: 3 x liczba godzin tych zajęć jako praca własna studenta pozwalająca 
przeciętnemu studentowi przygotować się do zajęć oraz do zaliczenia konwersatorium 

   przy seminariach: 4 x liczba godzin tych zajęć jako praca własna studenta pozwalająca 
przeciętnemu studentowi przygotować pracę dyplomową oraz zaliczyć seminarium 

   przy praktykach: 1 x liczba godzin praktyki jako przygotowanie przeciętnego studenta do 

realizacji i zaliczenia praktyk 

 


