WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI EUROREGIONALNEJ IM. ALCIDE DE GASPERI W JÓZEFOWIE

SYLABUS
I. Informacje o przedmiocie
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych z uczniami ze
specyficznymi trudnościami w nauce matematyki

Nazwa przedmiotu
Kierunek studiów
Zakres studiów

E-mail

2022/2023
studia niestacjonarne

Pedagogika

Forma studiów

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

Profil studiów

praktyczny

mgr Hanna Lewandowska

Cykl kształcenia

Nabór 2020

Prowadzący przedmiot
Dane kontaktowe dla studentów

Rok akademicki

hanna.lewandowska@wsge.edu.pl

Semestr

Telefon

Forma prowadzenia zajęć

inne

V

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)

-

-

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
0

przygotowanie do zajęć
czytanie wskazanej literatury
bez bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego i
studentów

indywidualna
praca studenta

napisanie referatu / eseju
przygotowanie do zaliczenia / egzaminu
inne …

Ćwiczenia

e-learning

0

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

bez bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego i
studentów

27

indywidualna
praca studenta

przygotowanie do zajęć

18

czytanie wskazanej literatury

10

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

20

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

75

Punkty ECTS

3

III. Cel przedmiotu i treści programowe

Cel przedmiotu

Celem zajeć jest przekazanie wiadomości, dotyczącących sposobów przezwyciężania trudności w uczeniu się matematyki.Student pozna
różne metody terapii, stosowane na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. Student nabędzie umiejętności praktyczne oraz kompetencje
społeczne umożliwiające mu pracę w oszarze planowania i realizowania zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla uczniów ze specyficznymi
trudnościami w nauce matematyki.
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Treści programowe (szczegółowy program zajęć dydaktycznych)
forma zajęć: ĆWICZENIA
metody dydaktyczne
(wybrać i wpisać z listy poniżej *)

prezentacja z wykorzystaniem środków multimedialnych, dyskusja, symulacja sytuacyjna, metoda zajęć praktycznych, wizyta studyjna
liczba godzin zajęć

lp.

temat zajęć

zagadnienia

bezpośredni
kontakt
e-learning
(„na sali”)

1.

Diagnoza specyficznych trudności w nauce i jej psychospołeczne
konsekwencje

Analiza opinii i orzeczeń i zasady ich wykorzystania przez pedagogów. Struktura diagnozy
psychologicznej i pedagogicznej. Interpretacja opinii i orzeczeń. Podstawy diagnozy pedagogicznejprezentacja testów czytania i pisania. Konsekwencje diagnozy dla sposobu oceniania i klasyfikowania
dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce.

4

2.

Metody wykorzystywane w pracy terapeutycznej

Poznanie wybranych metod wykorzystywanych w pracy terapeutycznej z uczniem z trudnościami w
uczeniu się matematyki. Analiza i interpretacja metod i technik pod kątem wykorzystania do
konkretnych przypadków.

4

3.

Omówienie postępowania terapeutycznego w pierwszym etapie
terapii - do czasu osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Zapoznanie
praktyczne z technikami, ćwiczeniami i pomocami dydaktycznymi

Metody konstruowania gier ściganek, opowiadań i ich wykorzystanie na zajęciach, orientacja
przestrzenna, rytmy, liczenie; ustalanie równoliczności zbiorów, klasyfikacja; dodawanie i
odejmowanie w zakresie 10; operacyjne rozumowanie w zakresie stałości ilości nieciągłych, układanie
konsekwentnych serii; operacyjne rozumowanie w zakresie stałości długości, masy, objętości płynów;
waga i ciężar; geometria.- symulacja sytuacyjna: prowadzenie poszczególmych części zajęć

4

4.

Charakterystyka postępowania terapeutycznego na drugim etapie
terapii – rekonstrukcja systemu wiadomości i umiejętności
matematycznych szkolnych w zakresie nauczania początkowego i
w klasach IV - VIII. Zapoznanie praktyczne z technikami,
ćwiczeniami i pomocami dydaktycznymi

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100; mnożenie i dzielenie; układanie i rozwiązywanie zadań
tekstowych; dziesiętny system pozycyjny, kolejność wykonywania działań; algorytmy działań
pisemnych, rozumienie pojęcia ułamka. - symulacja sytuacyjna (prowadzenie poszczególnych części
zajęć)

3

5.

Konstruowanie scenariuszy zajęć

Ćwiczenia praktyczne w konstrułowaniu scenariuszy zajęć terapii pedagogicznej w zakresie
matematyki dla dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Próba prowadzenia
zajęć i ich omówienie. - projekt na zaliczenie zajęć.

6

6.

Wizyta studyjna

Wizyta studentów w placówce - szkoła podstawowa, Spotkanie z nauczycielami nauczania
wczesnoszkolnego (edukacja matematyczna) i nauczycielem przedmiotu matematyka. Omówienie
przypadków osób z trudnościami w nauce matematyki, omówienie podejmowanych działań,
obserwacja pracy nauczycieli placówki na zajęciach matematycznych. Podsumowanie.

6

Suma godzin

27

* 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

Wiedza
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

PED_W12

w zaawansowanym stopniu zna i rozumie kluczowe oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej ujętej w przedmiotach zawodowych a także
interpretuje tą wiedzę w kierunku praktycznych zastosowań i działalności zawodowej związanej ze studiowanym kierunkiem i zakresem

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_U09

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych; potrafi
generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązania oraz przewidywać skutki planowanych działań

PED_U12

potrafi dokonać analizy osiągnięć w zakresie uczenia się, własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające doskonalenia i modyfikacji a także sformułowania
skonkretyzowanego planu uczenia się przez całe życie

PED_K02

jest gotów do stwierdzania i propagowania znaczenia nauk pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w
środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania własnych działań zawodowych i inicjowania działań na rzecz interesu publicznego

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

Umiejętności

Kompetencje społeczne

PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Symbol efektu
kierunkowego

Symbol efektu
przedmiotowego

Treść efektu przedmiotowego

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

Wiedza
PED_W06

W1

Zna, w stopniu zaawansowanym, typowe metody i techniki pracy z uczniem ze specyficznymi
trudnosciami w nauce matematyki, dostosowuje je do indywidualnych potrzeb i możliwości sprawdzian praktyczny (projekt), aktywność merytoryczna
tego ucznia, projektując działania z zakresu terapii pedagogicznej.

PED_W12

W2

Zna, w stopniu zaawansowanym, specyfikę funkcjonowania uczniów ze specyficznymi
trudnościami w uczeniu się matematyki.

sprawdzian praktyczny (projekt), aktywność merytoryczna

Umiejętności
PED_U04

U1

Samodzielnie pogłębia swoją wiedzę na temat trudności w nauce matematyki.

sprawdzian praktyczny (projekt), aktywność merytoryczna

PED_U09

U2

Poprawnie posługuje się terminologią dotyczącą specyficznych trudności w uczeniu się.

sprawdzian praktyczny (projekt), aktywność merytoryczna

PED_U12

U3

Rozwija swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł w perspektywie lifelong learning.
sprawdzian praktyczny (projekt), aktywność merytoryczna

Kompetencje społeczne
PED_K02

K1

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje działania pedagogiczne.

sprawdzian praktyczny (projekt), aktywność merytoryczna

PED_K03

K2

Dostrzega sens i potrzebę podejmowania terapii pedagogicznej w stosunku do uczniów ze
specyficznymi trudnościami w nauce matematyki.

sprawdzian praktyczny (projekt), aktywność merytoryczna

** 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
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

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

X
X
X
X
X

X
X
X
X
suma:

Oznaczyć (X) wybrane
zgodnie z określonymi
w pkt IV

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
obecność (dozwolone -

1

0 /100
%

x

50

x

50

suma:
Oznaczyć (X) wybrane
zgodnie z określonymi

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 -

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
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

nieobec.)

INNE:

Kryteria oceny

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
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
Gruszczyk – Kolczyńska E. (red.) (2009). Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Warszawa.
Edukacja polska.

Tanajewska A. (2015). Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas 1-3 z trudnościami w liczeniu i zdobywaniu umiejętności
matematycznych. Gdańsk: Harmonia
Gruszczyk – Kolczyńska E. (red.) (1992).Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matemetyki. Warszawa: Wydawnictwa szkolne.
Literatura uzupełniająca
Oszwa, U. (2006). Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych. Kraków: Impuls.
Badura-Strzelczyk, G. (2008). Pomóż mi policzyć to samemu. Matematyka w ujęciu Marii Montessori od 3 lat do klasy trzeciej. Opole: Wydawnictwo NOWIK.
Gruszczyk-Kolczyńska E. (2015). Dziecięca matematyka- dwadzieścia lat później. Kraków: CEBP

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

Strona 4 z 4

