WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI EUROREGIONALNEJ IM. ALCIDE DE GASPERI W JÓZEFOWIE

SYLABUS
I. Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Diagnoza dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i emocji

Kierunek studiów

Pedagogika

Zakres studiów

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

Prowadzący przedmiot

dr Anna Krajewska

Dane kontaktowe dla studentów

anna.krajewska@wsge.edu.pl

E-mail

Telefon

(!) 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.
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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.

Sposób realizacji

Forma zajęć

Czynności

Liczba godzin

przygotowanie do zajęć

10

czytanie wskazanej literatury

10

Wykład

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

3

indywidualna
praca studenta

bez bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego i
studentów

napisanie referatu / eseju
przygotowanie do zaliczenia / egzaminu

13

inne …
e-learning

6

Ćwiczenia

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

18
przygotowanie do zajęć
indywidualna
praca studenta

bez bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego i
studentów

10

czytanie wskazanej literatury

10

napisanie referatu / eseju

20

przygotowanie do zaliczenia / egzaminu
inne …
0

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

0

Inne
…

przygotowanie do zajęć
indywidualna
praca studenta

bez bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego i
studentów

0

czytanie wskazanej literatury

0

napisanie referatu / eseju

0

przygotowanie do zaliczenia / egzaminu
inne …

0
0

e-learning

0

Sumaryczne obciążenie studenta

100

Punkty ECTS

4

SUMARYCZNE OBCIĄŻENIE STUD.
POWINNO BYĆ
BRAKUJE

100
0

godzin
godzin

III. Cel przedmiotu i treści programowe
Celem realizacji zajęć z przedmiotu "Diagnoza dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i emocji" jest zapoznanie studentów z głównymi teoriami oraz
pojęciem diagnozy oraz procesu diagnozowania dzieci i młodzieży. W tym też kontekście studenci poznają różne narzędzia i metody budowania diagmozy.
Omawianie powyższej problematyki odbywać się będzie w kontekście analizy jednego
z narzedzi (np. Arkusz zachowania się ucznia" Barbary Markowskiej) a dokładniej wyników badań przeprowadzonych realnie przez studentów w miejscy
swojej pracy lub też praktyki.

Cel przedmiotu

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

1.

Współczesna interpretacja terminów diagnoza i diagnostyka

2.

Typy diagnozy według Ziemskiego cz.1

3.

Typy diagnozy według Ziemskiego cz.2

bezpośredni
kontakt
(„na sali”)

zagadnienia

zebranie potrzebnych danych oraz
krytyczne opracowanie w drodze rozumowania.

2

1

Funkcjonalna - poszukiwanie sensu elementów wyodrębnionych z całości; Rozwojowa - może być – diagnoza
negatywna, a także – diagnoza pozytywna.

2

1

2

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

e-learning

1

Klasyfikacyjna - przyporządkowanie danych do jakiegoś typu lub klasy.
Genetyczna - koncentrująca się na pochodzeniu aktualnego stanu, na przyczynach.
Prognostyczna - poszukiwanie stanów przyszłych.

9

dyskusja, dialog, prezentacja
liczba godzin zajęć

lp.

temat zajęć

1.

zagadnienia

bezpośredni
kontakt
(„na sali”)

1. określić naturę problemu oraz wskazać jego przyczyny i konsekwencje;
2. rozumieć jednostkę;
3. prognozować zachowanie

Cele diagnozowania cz1.

2

Cele diagnozowania cz.2

3.

Metody stosowane w diagnozie

4.

Chatrakterystyka ucznia - diagnoza całościowa (pełna)

Diagnoza typologiczna i genetyczna
Diagnoza znaczenia, diagnoza fazy i diagnoza prognostyczna.
Inne rodzaje diagnozy (poznawcza, decyzyjna, społeczna, medyczna,
psychologiczna i pedagogiczna)

4

5.

Arkusz zachowania się ucznia Barnbary Markowskiej

Charakterystyka środowiska rodzinnego ucznia.
Struktura i sytuacja ekonomiczna rodziiny.
Stan fizyczny i zdrowotny ucznia.
Skale i czynniki obliczone z wypełnionego arkusza: motywacja do nauki szkolnej, zachowania antyspołeczne,
przyhamowanie, uspołecznienie i zainteresowania seksualne.

4

1. metody kliniczne (obserwacja, wywiad, rozmowa psychologiczna, analiza wytworów, np. rysunków,
pamiętnika).
2. metody eksperymentalne.

1. Kompetencje interpretacyjne
2. Kompetencje komunikacyjne
3. Kompetencje metodologiczne

Kompetencje diagnosty i umiejatności sporządzania diagnozy

6.

e-learning

2

4. tworzyć plan interwencji
5. ocenić postępy i efekty interwencji.

2.

4

2

Suma godzin

18

* 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.

IV. Efekty uczenia się i ich weryfikacja
KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Symbol efektu kierunkowego

Treść efektu kierunkowego

Wiedza
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_W04

zna i rozumie różne koncepcje wychowania i edukacji, ich źródła, uwarunkowania, następstwa i konsekwencje wyboru każdej z nich, a także generowane przez nie trudności i potrafi je
zinterpretować na zaawansowanym poziomie

Umiejętności
potrafi formułować, rozwiązywać nietypowe i złożone problemy oraz wykorzystać zdobytą wiedzę dotyczącą metod, narzędzi, procedur i dobrych praktyk w odniesieniu do konkretnych
sytuacji pedagogicznej (praktyki opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej, kulturalnej, pomocowej) także z zastosowaniem zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych

PED_U03

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_U08

potrafi prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów a także potrafi brać
udział w debacie przedstawiając i oceniając różnorodne opinie i stanowiska oraz przekonywać do tych właściwych i uzasadnionych naukowo

Kompetencje społeczne
PED_K01

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej przez siebie wiedzy, jednocześnie uznając jej znaczenie w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, zasięga opinii ekspertów w
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

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

PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się
(wybrać z listy poniżej **)

Symbol efektu
kierunkowego

Symbol efektu
przedmiotowego

PED_W02

K1

Student rozumie, w stopniu zaawansowany zagadnienia zwiazane z diagnozowaniem procesów, zjawisk i sytuacji
pedagogicznych, równocześnie ma wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i
psychologicznym oraz społecznym

K2

Student zna i rozumie, w stopniu zaawansowanym, różne koncepcje wychowania i edukacji, ich źródła, uwarunkowania,
następstwa i konsekwencje wyboru każdej z nich, i mpotrafi je zinterpretować na zaawansowanym poziomie wykorzystując
przy tym teoria diagnostyki pedagogicznej

Treść efektu przedmiotowego

Wiedza

PED_W04

sprawdzenie wiedzy w treści pytań otwartych

sprawdzenie wiedzi w czesie referowania
wyników badań (sprawozdanie)

Umiejętności
PED_U03

U1

Student potrafi formułować, rozwiązywać nietypowe i złożone problemy oraz wykorzystać zdobytą wiedzę diagnostyczną do
konkretnych sytuacji pedagogicznej (praktyki opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej, kulturalnej, pomocowej)

PED_U07

U2

Student potrafi efektywnie komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii zwiazanej z
diagnozowaniem; potrafi wyjasnić potrzebę i cele diagnozowania pedagogicznrgo

ocena umiejętności prowadzenia badań w terenie (w szkole)

ocena umiejetności dokonywania obliczeń i przeliczeń
wynikow surowych w kwestionariuszach i jakość sprawozdania

PED_U08

U3

Student potrafi prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie, popierając je argumentacją uuzyskaną m.in.. Przez
diagnozę pedagogiczną jednocześnie przedstawiając i oceniając różnorodne opinie i stanowiska oraz przekonywać do tych
właściwych i uzasadnionych naukowo

PED_K01

K1

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej przez siebie wiedzy, jednocześnie uznając jej znaczenie w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych

PED_K04

K2

Student jest przekonany o potrzebie i wadze zachowania się w sposób profesjonalny i refleksji na tematy diagnostyki oraz
przestrzegania zasad etyki zawodowej, poprzez odpowiedzialne pełnienie ról zawodowych w tym roli studenta, badacza i
nauczyciela

ocena umiejetności dokonywania obliczeń i przeliczeń
wynikow surowych w kwestionariuszach i jakość sprawozdania

Kompetencje społeczne
pozytywnie i rzeczowo komentuje sytuacje
zwiazane z badaniami ucznia

analiza zaangażowania i aktywności w grupie, głównie
w zakresie przygotowywania materiału zaliczeniowego

** 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)

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.

Oznaczyć (X) wybrane
zgodnie z określonymi w

%

pytania otwarte
test
zadanie

x

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

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

WYKŁAD
egzamin pisemny

Kryteria oceny

egzamin ustny

zaliczenie na ocenę

X

obecność (dozwolone -

2

X
X
X
X
100 /100

Oznaczyć (X) wybrane
zgodnie z określonymi w
pkt IV

%

x

90

x

10

suma:
Oznaczyć (X) wybrane
zgodnie z określonymi w

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 niedostateczną (2,0), gdy nie wykazuje
dostatecznego stopnia osiągnięcia efektów uczenia się i uzyskuje
mniej niż 50% sumy punktów na egzaminie/zaliczeniu/pracach
kontrolnych
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 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.)

INNE:

Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi danego zadania
określonymi przez osobę prowadzącą zajęcia.

X

X
X
X
X
suma:

ĆWICZENIA
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

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
Wysocka E. (2008). Diagnoza w resocjalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
Wójtowicz-Szefler M. (2018). Diagnozowanie rozwoju małego dziecka. Warszawa: Difin
Skałbania B. (2013), Diagnoza pedagogiczna. Warszawa: PWN
Literatura uzupełniająca
red. Rudzińska-Rogoża A. (2011). Wspomaganie rozwoju dziecka z ryzyka dysleksji. Jraków: Impuls
Wysocka E. (2013) Diagnoza w pedagogice. Kraków: wyd. Impuls
Sakowicz T. (2006). Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja. Kraków: wyd: IMPULS
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

VII. Informacje o zmianach (widoczne wyłącznie w systemie)
Osoba sporządzająca sylabus
Data opracowania pierwszej wersji sylabusa
Data zaakceptowania sylabusa w wersji bez
poprawek

Uwagi

Do sylabusa zostały wprowadzone następujące
zmiany

Data opracowania

Strona 1 z

Strona 2 z

Strona 3 z

Strona 4 z

Strona 5 z

Strona 6 z

