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I. Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Neuropsychologiczne aspekty funkcjonowania ucznia ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi

Rok akademicki

2021/2022
studia niestacjonarne

Kierunek studiów
Zakres studiów

Pedagogika

Forma studiów

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

Profil studiów

praktyczny

mgr Małgorzata Wielądek

Cykl kształcenia

Nabór 2020

Prowadzący przedmiot
Dane kontaktowe dla studentów

malgorzata.wieladek@wsge.edu.pl Telefon

E-mail

Semestr

Forma prowadzenia zajęć

inneIV

LIC

(seminarium dyplomowe / konwersatorium /
warsztaty / laboratoria/ zajęcia projektowe)

(!) Proszę pamiętać o dostosowaniu formy zajęć do
możliwości uzyskania i weryfikacji założonych efektów
uczenia się.
(!) Proszę wybrać odpowiednie przez wstawienie znaku "X"
w kolumnie obok.

wykład

……………………………….

ćwiczenia

(wpisać jakie)

X

ZO

Wymagania wstępne

ZO

X
Brak wymagań wstępnych

II. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów uczenia się w godzinach oraz
punktach ECTS
(!) Jeden punkt ECTS odpowiada efektom uczenia się, których uzyskanie wymaga od studenta 25 lub 30 (praktyka zawodowa) godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta
obejmuje zajęcia organizowane przez uczelnię, zgodnie z planem studiów, oraz jego indywidualną pracę.

Wykład

Forma zajęć

Sposób realizacji

Czynności

z bezpośrednim udziałem
nauczyciela akademickiego i
studentów („na sali”)

Liczba godzin
3

przygotowanie do zajęć

5

czytanie wskazanej literatury
bez bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego i
studentów

indywidualna
praca studenta

napisanie referatu / eseju

10

przygotowanie do zaliczenia / egzaminu
inne …

Ćwiczenia

e-learning

6

z bezpośrednim udziałem
nauczyciela akademickiego i
studentów („na sali”)

bez bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego i
studentów

9

indywidualna
praca studenta

przygotowanie do zajęć

5

czytanie wskazanej literatury

5

napisanie referatu / eseju
przygotowanie do zaliczenia / egzaminu
inne …

e-learning

0

Inne
…

z bezpośrednim udziałem
nauczyciela akademickiego i
studentów („na sali”)

bez bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego i
studentów

7

0

indywidualna
praca studenta

przygotowanie do zajęć

0

czytanie wskazanej literatury

0

napisanie referatu / eseju

0

przygotowanie do zaliczenia / egzaminu
inne …

0
0
0

e-learning
Sumaryczne obciążenie studenta

50

Punkty ECTS

2

III. Cel przedmiotu i treści programowe

Cel przedmiotu

Celem realizacji zajęć z przedmiotu "Neuropsychologiczne aspekty funkcjonowania ucznia ze ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"
jest zapoznanie studentów z głównymi teoriami oraz pojęciami neuropsychologii, neurobiologii oraz specjalnych potrzeb
edukacyjnych. W tym też kontekście studenci poznają budowę ukadu nerwowego czlowieka oraz konsekwencje jego niewłaściwego
funkcjonowania na objawy dysfunkcyjnego funkcjonowania czy też niepłnosprawności dziecka lub ucznia, co kwlifikuje go d
"Specjalnych potrzeb efukacyjnych. W tym też kontekście podjęta zostanie próba odwoływania się studentów do ich własnych
doświadczeń oraz obserwacji.
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Treści programowe (szczegółowy program zajęć dydaktycznych)
forma zajęć: WYKŁAD
metody dydaktyczne
(wybrać i wpisać z listy poniżej *)

wykład, opis, wyjaśnianie, e-learning
liczba godzin zajęć

lp.

temat zajęć

zagadnienia

1.

Anatomia i fizjologia układu nerwowego ukladu nerwowego

Frenologia - główne elementy strukturalne i funkcjonalne mózgu.
Budowa i funkcje kory mózgowej.
Podkorowe ośrodki mózgu oraz ich funkcje

1

2

2.

Uklad nerwowy czlowieka a procesy poznawcze

Fizjologia i mechanizmy podstawowych procesów poznawczych.
Odbierania bodźców, podział receptorów oraz ich funkcjonowanie.

1

2

3.

Mózgowa organizacja zachowania z perspektywy
neuropsychologii i nauk neurobiologicznych.

Neuropsychologiczne metody badania pamięci operacyjnej.
Sprawność pamięci operacyjnej w organizacji zachowania a neuroprzekaźnictwo mózgowe.

1

2

bezpośredni
kontakt
e-learning
(„na sali”)

Suma godzin
forma zajęć: ĆWICZENIA
metody dydaktyczne
(wybrać i wpisać z listy poniżej *)

9

dyskusja, dialog, prezentacja
liczba godzin zajęć

lp.

temat zajęć

zagadnienia

1.

Mózgowe podłoże funkcji wykonawczych,
pamięci operacyjnej i długotrwałej w warunkach przedszkola i
szkoły

Mechanizmy zapamietywania - istniejace teorie.
Rodzaje pamięci (pamięć sensoryczna, krótkotrwała, długotrwała, operacyjna).
Struktury czynnościowe kory mózgowej.

2

2.

Neuropsychologiczne następstwa uszkodzeń mózgu w
warunkach uczniów ze SPE

Zaburzenia funkcji językowych,
Apraksja i agnozja.
Zaburzenia procesów uwagi.

2

3.

Praktyczne aspekty diagnostyki neuropsychologicznej (ogólne
zasady i narzędzia pomiaru różnych zmiennych
behawioralnych), orzekanie o patologii na podstawie
wyników testów standaryzowanych

Badanie sprawnosci funkcji mpoznawczych i wykonawczych.
Metody badania pamięci.
Profil deficytów neuropsychologicznych w wybranych schorzeniach OUN

3

4.

Ogólna charakterystyka Mózgowego porażenia dzięcięcego
oraz innych uszkodzeń okołoporodowych

Objawy MPD i ich konsekwencje w warunkch przedszkola i szkoły.

2

Suma godzin

bezpośredni
kontakt
e-learning
(„na sali”)

9

* Metody podające: wykład, narracja, opis, wyjaśnianie, konsultacja, pokaz.
Metody niepodające: metoda problemowa, metoda problemowa w grupach, dyskusja, dyskusja zaplanowana, debata, dialog, gra dydaktyczna (symulacyjna, sytuacyjna,
inscenizacja), burza mózgów; zajęć praktycznych, projektów (np. metoda laboratoryjna, projekt badawczy, grupowy projekt studencki, indywidualny projekt studencki, prezentacja z
wykorzystaniem środków multimedialnych), tekstu przewodniego (np. analiza i interpretacja tekstów źródłowych lub przepisow prawnych).
Technika kształcenia na odległość: e-learning.
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IV. Efekty uczenia się i ich weryfikacja
KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Symbol efektu kierunkowego

Treść efektu kierunkowego

PED_W02

rozumie fundamentalne wyzwania i dylematy współczesnej cywilizacji, zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne stanowiące
teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej, ma wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym
oraz społecznym

PED_W06

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie wynikające z różnych subdyscyplin pedagogiki, obejmującą terminologię, teorie i metodykę, ich wzajemne związki
oraz specyfikę w powiązaniu ze studiowanym zakresem, rozumie zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej

Wiedza

Umiejętności
PED_U04

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, wykonując zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych, korzystając z
różnych źródeł i informacji z nich pochodzących , dokonując ich analiz, krytyki i syntezy

PED_U07

potrafi efektywnie komunikować się z otoczeniem używając specjalistycznej terminologii, a także i porozumiewać się w sposób klarowny i spójny przy użyciu
różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów

PED_U14

potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę oraz formułować i rozwiązywać problemy i wykonywać zadania typowe dla swojej działalności zawodowej związanej z
kierunkiem oraz zakresem studiów

PED_K03

jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań
zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie
pedagogiki, w tym wypełnia zobowiązania społeczne współorganizując działania na rzecz środowiska społecznego

PED_K04

jest przekonany o potrzebie i wadze zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej, szczególnie poprzez odpowiedzialne pełnienie
ról zawodowych w tym roli studenta, badacza i nauczyciela

Kompetencje społeczne

PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Symbol
efektu
kierunkoweg
o

Symbol efektu
przedmiotowego

Treść efektu przedmiotowego

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się
(wybrać z listy poniżej **)

Wiedza
PED_W02

W1

Po zrealizowaniu programu student zna i potrafi interpretować w zakresie zaawansowanym,
neuropsychologiczne oraz neurobiologiczne zjawiska zachodzace u czlowieka, zwłaszcza w zakresie procesów
poznawczych, pamieci i uczenia się

ocena wiedzy na podstawie treści pracy kontrolnej

PED_W06

W2

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie psychologiczne i innych nauk współdziałających z
pedagogiką a także wzajemne związki oraz specyfikę w powiązaniu ze studiowanym zakresem, rozumie
zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności terapii pedagogicznej

ocena wiedzy na podstawie treści pracy kontrolnej

PED_U04

U1

Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i analizować zjawiska procesów poznawczych w kontekście
funkcjonowania układu nerwowego człowieka

analiza i ocena przygotowanej prezentacji i zawartych
w niej interpretacji

PED_U07

U2

Student potrafi wykorzystywać specjalistyczną terminologię a także potrafi używać języka specjalistycznego i
porozumiewać się i interpretować zjawiska w sposób klarowny i spójny w zakresie pedagogiki, psychologii,
neuropsychologii i innych nauk pokrewnych.

analiza i ocena przygotowanej prezentacji i zawartych
w niej interpretacji

PED_U14

U3

Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę oraz formułować i rozwiązywać problemy i wykonywać
zadania typowe dla swojej działalności zawodowej związanej z kierunkiem oraz zakresem studiów
dotyczących głównie pedagogiki korekcyjnej i terapii pedagogicznej

analiza i ocena przygotowanej prezentacji i zawartych
w niej interpretacji

Umiejętności

Kompetencje społeczne

PED_K03

K1

Student jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w stusunku do
dzieci i uczniów z określonymi dysfunkcjami ukladu nerwowegow tym wypełnia zobowiązania społeczne
współorganizując działania na rzecz środowiska przedszkolnego i szkolnego

ocena zaangażowania i zachowania się w grupie,
zwłaszcza w dziedzinie przekonywania

PED_K04

K2

Student jest przekonany o potrzebie i wadze zachowania się w sposób profesjonalny i podejmowania
refleksji na tematy dotyczące neuropsychologii w kontekście zasad etyki nauczyciela

ocena zaangażowania i zachowania się w grupie,
zwłaszcza w dziedzinie przekonywania

** egzamin pisemny (pytania otwarte, test, zadanie); egzamin ustny; zaliczenie na ocenę (praca kontrolna, prezentacja, esej, sprawozdanie, referat, materiały pisemne z metody
problemowej, sprawdzian praktyczny (np. projekt, pokaz, inscenizacja, eksperyment, symulacja), badania terenowe, aktywność merytoryczna (sprawozdanie prowadzącego),
zaangażowanie społeczne, obecność na zajęciach)
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V. Forma i warunki zaliczenia
(!) Liczba punktów ECTS nie zależy od uzyskanej oceny, a warunkiem ich przyznania jest spełnienie przez studenta wymagań dotyczących uzyskania zakładanych efektów uczenia się
potwierdzonych zaliczeniem zajęć lub praktyk. Zatem każdy student rozliczający przedmiot, w tym w minimalnym akceptowalnym stopniu (na ocenę 3.0), otrzymuje pełną liczbę
punktów ECTS.
(!) Każdy z efektów przewidzianych programem przedmiotu musi zostać osiągnięty co najmniej na minimalnym poziomie akceptowanym przez osobe prowadząca zajęcia.

WYKŁAD

Oznaczyć (X) wybrane
zgodnie z określonymi

%

x

90

Kryteria oceny

pytania otwarte
test
zadanie

egzamin pisemny
egzamin ustny

zaliczenie na ocenę

praca kontrolna
prezentacja
esej
sprawozdanie
referat
materiały pisemne z metody problemowej
sprawdzian praktyczny (np. projekt, pokaz, inscenizacja,
eksperyment, symulacja)
badania terenowe
aktywność merytoryczna (sprawozdanie prowadzącego)
INNE:
(wpisz jaka)
zaangażowanie społeczne

Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi danego
zadania określonymi przez osobę prowadzącą
zajęcia.
Student otrzymuje ocenę niedostateczną (2,0), gdy
nie wykazuje dostatecznego stopnia osiągnięcia
efektów uczenia się i uzyskuje mniej niż 50% sumy
punktów na egzaminie/zaliczeniu/pracach
kontrolnych

x

10
suma:

ĆWICZENIA

Oznaczyć (X) wybrane
zgodnie z określonymi
w pkt IV

%

x

80

praca kontrolna
prezentacja
esej
sprawozdanie
referat
materiały pisemne z metody problemowej
sprawdzian praktyczny (np. projekt, pokaz, inscenizacja, eksperyment, symulacja)
badania terenowe
aktywność merytoryczna (sprawozdanie prowadzącego)
INNE:
(wpisz jaka)
zaangażowanie społeczne
obecność (dozwolone -

1

100 /100

x

20

Student otrzymuje ocenę dostateczną plus (3,5), gdy
wykazuje większy niż dostateczny, ale mniejszy niż
dobry stopień osiągnięcia efektów uczenia się i
uzyskuje od 60% do 70% sumy punktów na
egzaminie/zaliczeniu/pracach kontrolnych
Student otrzymuje ocenę dobrą (4,0), gdy wykazuje
większy niż dostateczny plus, ale mniejszy niż dobry
plus stopień osiągnięcia efektów uczenia się i
uzyskuje od 70% do 80% sumy punktów na
egzaminie/zaliczeniu/pracach kontrolnych

nieobec.)
suma:
Oznaczyć (X) wybrane
zgodnie z określonymi

INNE:

100 /100
%

praca kontrolna
prezentacja
esej
sprawozdanie
referat
materiały pisemne z metody problemowej
sprawdzian praktyczny (np. projekt, pokaz, inscenizacja, eksperyment, symulacja)
badania terenowe
aktywność merytoryczna (sprawozdanie prowadzącego)
INNE:
(wpisz jaka)
zaangażowanie społeczne
obecność (dozwolone -

Student otrzymuje ocenę dostateczną (3,0), gdy
wykazuje większy niż niedostateczny, ale mniejszy niż
dostateczny plus stopień osiągnięcia efektów uczenia
się i uzyskuje od 50% do 60% sumy punktów na
egzaminie/zaliczeniu/pracach kontrolnych

Student otrzymuje ocenę dobrą plus (4,5), gdy
wykazuje większy niż dobry, ale mniejszy niż bardzo
dobry stopień osiągnięcia efektów uczenia się i
uzyskuje od 80% do 90% sumy punktów na
egzaminie/zaliczeniu/pracach kontrolnych
Student otrzymuje ocenę bardzo dobrą (5,0), gdy
wykazuje większy niż dobry plus stopień osiągnięcia
efektów uczenia się i uzyskuje od 90% do 100% sumy
punktów na egzaminie/zaliczeniu/pracach
kontrolnych

nieobec.)
suma:

0 /100

VI. Zalecana literatura i pomoce naukowe
(!) Dostępność zalecanej literatury należy sprawdzić w bibliotece uczelni.
Literatura podstawowa

Przetacznikowa M. (1980). Psychologia wychowawcza. Warszawa: PWN
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i
placówkach (Dz. U. z 2017r. poz. 1591).
Marek E. (red.) (2001). Kształcenie zintegrowane z terapią pedagogiczną w teorii . Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie.
Literatura uzupełniająca
Sadowski L. (2009). Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt. Warszawa: Wyd. PWN.
Spitzer, M. (2008). Jak uczy się mózg. Warszawa: Wyd. PWN.
Alina Borkowska, Neuropsychologiczne i neurobiologiczne aspekty pamięci operacyjnej. W: Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2006; 1, 1, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Krzysztof Jodzio (Neuropsychologia intencjonalnego działania Koncepcje funkcji wykonawczych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar..

Uwagi

(!) pola są wypełniane przez uczelnianego opiekuna sylabusów (proszę nie zmieniać ich zawartości; w przypadku uwag, proszę o kontakt z opiekunem sylabusów)
(!) pola białe wypełnia nauczyciel akademicki odpowiedzialny za opis przedmiotu
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