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Sylabus przedmiotu – część A
Praktyka ciągła – do grupy przedmiotów z zakresu edukacji włączającej
I

ECTS: 3.0
CYKL: 2021Z
TREŚCI MERYTORYCZNE
PRAKTYKI
Praktyka ciągła nauczycielska do grupy przedmiotów z zakresu edukacji włączającej I,
realizowana jest w szkole podstawowej i placówkach, w których odbywa się kształcenie
włączające lub integracyjne. Istotnym jest aby w klasie/grupie realizowanej praktyki, poza
osobami pełnosprawnymi – była co najmniej jedna osoba ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, w szczególności wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania
społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym. W czasie odbywania praktyki
student powinien: - poznać ogólną organizację i funkcjonowanie placówki, - poznać
organizację tygodnia i dnia pracy placówki, - poznać zakres pracy personelu placówki, poznać dokumentację prowadzoną przez personel placówki, - poznać formy i metody pracy
personelu, stosowane w pracy z podopiecznymi, - poznać wzajemne kontakty personelu w
sprawach podopiecznych, wymiana spostrzeżeń, poczynienie określonych obserwacji itp., obserwować podopiecznych w różnych sytuacjach życia placówki, - hospitować różne typy
zajęć z podopiecznymi, odbywające się na terenie placówki, - przeprowadzić pod kierunkiem
opiekuna różne typy zajęć dydaktycznych, wychowawczych, rewalidacyjnych, - podejmować
próby nawiązywania kontaktu z podopiecznymi w tych sytuacjach, w których będzie to
możliwe, - wykonywać zlecone przez opiekuna prace i pomoce dydaktyczne, - prowadzić
obserwacje wybranych podopiecznych, - obserwować formy kontaktu werbalnego i
pozawerbalnego personelu z podopiecznymi w różnym wieku z różnymi problemami
rozwojowymi, - podejmować próby nawiązywania kontaktu z rodzicami podopiecznych, wykonywać inne, zlecone przez opiekuna zadania, - uczestniczyć, jeśli będzie to możliwe, w
przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych, - poznać sposoby niwelowania barier
komunikacyjnych, - poznać uregulowania prawne dotyczące osób z określonymi typami
niepełnosprawności, przebywających w placówce, - uczestniczyć (jeśli w trakcie trwania
praktyki będą organizowane) w: ✓ zebraniach personelu placówki, ✓ zebraniach
szkoleniowych, ✓ imprezach Edukacja włączająca często jest kojarzona z uczniami z
niepełnosprawnościami lub uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy uczą
się ze wszystkimi dziećmi. Obecnie prawie do każdej szkoły/przedszkola uczęszcza dziecko
posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dziecko posiadające opinię o
specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię wydaną przez poradnię
psychologiczno – pedagogiczną. Są też dzieci nie posiadające żadnego z tych dokumentów,
jednak wymagające pomocy psychologiczno – pedagogicznej z różnych przyczyn, np. trudnej
sytuacji rodzinnej. Wszyscy ci uczniowie, to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(SPE). Coraz częściej używany jest również termin „inkluzja” – rozumiany jako edukacja
włączająca, otwarta na potrzeby wszystkich uczniów, w tym osób z niepełnosprawnością,
pochodzących z mniejszości etnicznych, wyznaniowych czy narodowościowych i innych. W
swoich założeniach edukacja włączająca uwzględnia potrzeby każdego dziecka. Należy
planować takie działania, które prowadzą do indywidualizacji procesu kształcenia
umożliwiają uczenie się uczniów ze swymi rówieśnikami w tempie dostosowanym do
indywidualnych potrzeb, z wykorzystaniem zróżnicowanych metod i technik. Należy też
zadbać o stworzenie warunków uwzględniających ograniczenia i możliwości poszczególnych
uczniów. Działania mające na celu wsparcie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego w przedszkolu lub szkole można ująć w trzech obszarach:
*dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych uczniów lub
dostosowanie programu wychowania przedszkolnego, lub określenie oczekiwanych

Akty prawne określające efekty
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571/2019
Dyscypliny: filozofia, pedagogika,
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Status przedmiotu: Fakultatywny
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Kierunek studiów: Pedagogika
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dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi w systemie
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edukacyjnych, modyfikację metod i
form pracy, przeorganizowanie
przestrzeni edukacyjnej.
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osiągnięć dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, *dostosowanie warunków realizacji potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,
*dostosowanie warunków organizacji kształcenia. W modelu integracyjnym do mniej licznej
klasy przyjmuje się kilkoro uczniów z niepełnosprawnościami. Obecny jest również
dodatkowy nauczyciel, który pracuje na rzecz tych dzieci. Wspiera je w podążaniu za tokiem
nauczania i w jak najpełniejszym korzystaniu z lekcji. Ten model zakłada koncentrowanie na
specjalnych potrzebach ucznia oraz na tym, w jaki sposób może on „dogonić” rówieśników i
"dopasować się" do szkoły.

CEL KSZTAŁCENIA
Przyswojenie wiedzy dotyczącej systemu kształcenia specjalnego (w tym edukacji
włączającej) w kontekście systemu kształcenia powszechnego. Kształtowanie wiedzy
analitycznej wobec współczesnych problemów uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi
(respektowania
zasady
podmiotowości,
rozwijania
autonomii,
indywidualizacji, samostanowienia uczniów, dbania o jakość ich życia) w nowym,
inkluzyjnym modelu edukacji (integracyjnej i włączającej). Autorefleksja wobec możliwości
optymalnego funkcjonowania indywidualnego i społecznego dzieci SPE w placówce
edukacyjnej. Kształtowanie świadomości (rozwijanie wiedzy i umiejętności) wobec idei
kształcenia niesegracyjnego pracy w zróżnicowanych grupach, możliwości zarządzania
różnorodnością. Ukierunkowywanie autowrażliwości studentów na problemy osób z
niepełnosprawnością/mi, specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, aranżującej gotowość do
współpracy w przestrzeni edukacyjnej oraz aktywnego uczestnictwa w realizacji działań
edukacyjnych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych, oddziaływań resocjalizacyjnych.
Akcentowanie znaczenia procesualności w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań
zawodowych wynikających z roli nauczyciela.

OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OPISU
CHARAKTERYSTYK DRUGIEGO STOPNIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KWALIFIKACJI
NA POZIOMACH 6-8 POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI W ODNIESIENIU DO DYSCYPLIN
NAUKOWYCH I EFEKTÓW KIERUNKOWYCH
Symbole efektów dyscyplinowych:

S/PSA_P7S_KO1++, H/FA_P7S_WG1+, S/PSA_P7S_WG1+,
S/PA_P7S_WG1+, S/PA_P7S_UO1+, S/PSA_P7S_UO1+,
S/PA_P7S_KO1++

Symbole efektów kierunkowych:

KP7S_WG7+, KP7S_KO3+, KP7S_WG4+, KP7S_UO4+,
KP7S_KO1+

EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Wiedza:
W1 –rozumienie znaczenia podnoszenia jakości kształcenia uczniów z SPE i
niepełnosprawnościami jako edukacji jakości dla wszystkich uczniów, zna zasady
samodzielnego planowania i realizowania pracy wychowawczo-dydaktycznej w szkole
podstawowej

Umiejętności:
U1 –stosuje posiadaną wiedzę teoretyczną i przedmiotową do realizacji podjętych zadań
opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych w trakcie realizowanej praktyki oraz planuje i
realizuje działania wychowawczo-dydaktyczne w klasach szkoły podstawowej, pod
kierunkiem i we współpracy z nauczycielem wiodącym z odpowiednim doświadczeniem
zawodowym, poddaje refleksji i identyfikuje spontaniczne zachowania dzieci lub uczniów
jako sytuacje wychowawczo-dydaktyczne, wykorzystując i włączając spostrzeżenia do
wzbogacania prowadzonych zajęć

Kompetencje społeczne:
K1 –rozwija własne przygotowanie merytoryczne we współpracy z nauczycielami i
specjalistami

FORMY I METODY DYDAKTYCZNE:

Uwagi dodatkowe:

Praktyki(W1, U1, K1):-

FORMA I WARUNKI WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:
Praktyki: Sprawozdanie - Opis zrealizowanej praktyki. Wypełniony dzienniczek praktyk
wraz z opinią opiekuna praktyki w placówce. (W1, U1, K1);
Praktyki: Raport - Scenariusze: konspekt przeprowadzonych zajęć dydaktycznych,
konspekt obserwowanych zajęć dydaktycznych. (W1, U1, K1);
LITERATURA PODSTAWOWA:
1. L. Pytka, tytuł: Pedagogika resocjalizacyjna, wyd. Akademia Pedgogiki Specjalnej, rok
2009
2. I. Chrzanowska, G. Szumski, tytuł: Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole, wyd.
FRSE, rok 2019
3. J. Wojciechowska, tytuł: Edukacja włączająca-horyzonty myślenia i działania w "szkole
dla wszystkich", wyd. Rocznik Pedagogiczny nr 43, s. 183-195, rok 2020
4. J. Kruk-Lasocka, tytuł: Dostrzec dziecko z perspektywy edukacji włączającej, wyd.
Dolnośląska Szkoła Wyższa, rok 2012
5. I. Chrzanowska, tytuł: Nauczyciele o szansach i barierach edukacji włączającej, wyd.
PWN, rok 2019
6. R. Perry, tytuł: Teoria i praktyka. Proces stawania się nauczycielem, wyd. WSiP, rok
2004
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Praktyka ciągła – do grupy przedmiotów z zakresu edukacji włączającej I

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- udział w: Praktyki
- konsultacje

60.0 h
2.0 h
OGÓŁEM: 62.0h

2. Samodzielna praca studenta:
Przygotowanie dokumentacji, zrealizowanie praktyki ciągłej

13.00 h

(60 godz.), przygotowanie sprawozdania i scenariuszy
przeprowadzonych i obserwowanych zajęć

OGÓŁEM: 13.0h
godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta

OGÓŁEM: 75.0h

1 punkt ECTS = 25-30 h pracy przeciętnego studenta,
liczba punktów ECTS= 75.0 h : 25.0h/ECTS = 3.00 ECTS
Średnio: 3.0 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta

2.48 punktów
ECTS
0.52 punktów
ECTS

