
OFERTA zajęć fakultatywnych: 

wykłady monograficzne w językach obcych na kierunkach pedagogika i pedagogika specjalna  

STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA  

 

Nazwa przedmiotu: Uczniowie z niepełnosprawnością w edukacji włączającej w Polsce 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim: Students with disabilities in inclusive education in Poland 

Prowadzący/-a: dr Ewa Wapiennik-Kuczbajska 

Forma zajęć: Wykład w języku angielskim 

Liczba godzin:15 

Liczba ECTS:2 

Opis: W ramach wykładu zaprezentowane będą zagadnienia związane z szeroko pojmowaną edukacją włączającą ze szczególnym uwzględnieniem problematyki 

inkluzji uczniów z niepełnosprawnościami, w tym m.in. historia i teoretyczne koncepcje edukacji włączającej. Zaprezentowane zostaną dane statystyczne – 

najnowsze i w ujęciu historycznym. Omawiać będziemy organizację edukacji i wychowania uczniów z niepełnosprawnością w placówkach ogólnodostępnych. 

Zwrócona zostanie uwaga na blaski i cienie edukacji włączającej. Spróbujemy również dokonać oceny skuteczności polskich rozwiązań na podstawie aktualnych 

badań 

Warunki zaliczenia (ZO): 

Uczestnictwo w zajęciach 

 

 

Nazwa przedmiotu: Uczenie samodzielne w edukacji opartej na kompetencjach 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim: Independent Learning in Competence-Based Education  

Prowadzący/-a: dr Sylwia Galanciak (prof. wizytująca) 

Forma zajęć: wykład monograficzny w języku angielskim 

Liczba godzin: 15 

Liczba ECTS: 2 

Opis:  

Systematyzacja technologii i form organizacji samodzielnej pracy na różnych poziomach kształcenia, analiza oczekiwanej skuteczności i doboru odpowiednich 

technologii do warunków zawodowych zadań. 

Warunki zaliczenia (ZO):  

prezentacja 

 

 

Nazwa przedmiotu: Współczesne problemy edukacji włączającej w Europie. 



Nazwa przedmiotu w języku niemieckim: Aktuelle Probleme inklusiver Bildung in Europa  

Nazwa przedmiotu w języku angielskim: Contemporary problems of inclusive education in Europe 

 

Prowadzący/-a: dr Kasper Sipowicz  

Forma zajęć: wykład  

Liczba godzin: 15 

Liczba ECTS: 2 

Opis:Wykład monograficzny w j. niemieckim porusza najważniejsze zagadnienia wdrażania i funkcjonowania edukacji włączającej w wybranych państwach 

europejskich ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Niemiec, Austrii i Włoch. Zostaną omówione korzyści i ograniczenia wynikające z włączającego systemu 

oświaty. W ramach zajęć przewiduje się także prezentację filmów ukazujących sposoby wdrażania edukacji włączającej ww. krajach.   

Warunki zaliczenia (ZO): test jednokrotnego wyboru. 

 

 

Nazwa przedmiotu: Wybrane systemy edukacyjne w Europie 

Nazwa przedmiotu w języku rosyjskim: Отдельные системы образования в Европе 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim:Selected education systems in Europe 

Prowadzący/-a: prof. Nella Nyczkało (prof. wizytująca) 

Forma zajęć: wykład monograficzny 

Liczba godzin: 15 

Liczba ECTS: 2 

Opis: 

Zajęcia obejmują charakterystykę i porównanie wybranych systemów edukacyjnych w Europie,ze szczególnym wyartykułowaniem przemian strukturalnych i 

programowych.Charakterystyki te dotyczą m.in. systemów edukacyjnych w Niemczech,Anglii,Francji,Rosji i na Ukrainie. 

Warunki zaliczenia (ZO): 

Aktywny udział w zajęciach, prace zaliczeniowe w jęz. rosyjskim, wypowiedzi pisemne w trakcie zajęć 

 

 

 

 

 

 

 

 


