
                                                                                                                                                             

Załącznik nr 4 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Inkluzja społeczna 

Nazwa w języku angielskim:   Social inclusion 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   obszar nauk społecznych 

Jednostka realizująca:   Instytut Edukacji 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Pierwszego stopnia 

Rok studiów:   1 

Semestr:  2 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr Katarzyna Marciniak-Paprocka 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Katarzyna Marciniak – Paprocka 

Założenia i cele przedmiotu: 

 Przekazanie wiedzy z zakresu źródeł i miejsca 
inkluzji społecznej w systemie nauk oraz jej 
przedmiotowych i metodologicznych 
powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk oraz 
działalności edukacyjnej, wychowawczej, 
opiekuńczej i pomocowej. Nabycie umiejętności 
prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości 
i sugestii, popierania ich rozbudowaną 
argumentacją w kontekście wybranych 
perspektyw inkluzji społecznej. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich 
miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk 

S1A_W01 

W_05 
ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako 
podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich 
funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach 

S1A_W05 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_08 posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych S1A_U08 

U_07 
analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów 
i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia 

S1A_U07 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, 
rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny. 

S2A_K06 

Forma i typy zajęć:  Wykład 30 godz. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



- 

Treści modułu kształcenia: 

 

Pedagogika inkluzyjna: 

1. Zapoznanie studentów z sylabusem, zaprezentowanie oczekiwanych efektów kształcenia 
oraz sposobów ich weryfikacji. Wskazanie na kryteria zaliczenia przedmiotu. 

2. Zakres pojęć: ekskluzja, integracja, inkluzja społeczna. 

3. Etiologia ekskluzji społecznej. 

4. Pojęcie akulturacji i anomii w ekskluzji społecznej. 

5. Fenomenologia ekskluzji społecznej. 

6. Wymiary i strategie działań inkluzyjnych. 

7. Działania inkluzyjne jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

8. Dobre praktyki inkluzji społecznej w Polsce. 

9. Analiza Krajowego Projektu Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu na lata 2014-
2020. 

10. Dobre praktyki inkluzji społecznej w Europie i na świecie. 

11. Edukacja jako forma przeciwdziałania ekskluzji społecznej. 

12. Cyrk motyli – po co komu inkluzja społeczna, 

13.  Podsumowanie zajęć. Wnioski, uwagi spostrzeżenia. 

Literatura podstawowa: 

1. Przeciw wykluczeniu społecznemu. Cz. 1 / pod red. Tamary Zacharuk ; Akademia 
Podlaska, Siedleckie Towarzystwo Naukowe. Siedlce : [Tamara Zacharuk], 2010. - 173 s. : 
il. ; 24 cm. 

2. Wprowadzenie do edukacji inkluzyjnej / Tamara Zacharuk. 
Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej ; Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki 
Resocjalizacyjnej, 2008.  

3. Zaburzenia przystosowania społecznego : elementy pedagogiki reintegracyjnej i edukacji 
inkluzyjnej / Lesław Pytka, Tamara Zacharuk, Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego, 2014 r.,  
Akty prawne: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie w 
sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym   

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 30 kwietnia 2013 r. w 
sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 
publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

 

Literatura dodatkowa: 

1. Bogdanowicz M., Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych, „Psychologia 
Wychowawcza”, nr 3, 1995. 

2. Dykcik Wł (red), (2005), Pedagogika specjalna, Wyd. UP, Poznań. 
3. Gordzelewska B., Malinowska – Kenyeres Cz., Przyczyny niepowodzeń szkolnych. W: 

Terapia pedagogiczna. Tom I., E. M. Skorek (red.), Kraków 2004.  
4. Grzegorzewska M. (1964), Wybór pism, PWN, Warszawa. 
5. Inkluzja społeczna jako remedium pedagogiczne w dobie kryzysu : praca zbiorowa / pod 

red. nauk. Lesława Pytki, Tamary Zacharuk, Ewy Jówko ; Uniwersytet Przyrodniczo-



Humanistyczny w Siedlcach. Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-
Humanistycznego, 2014. - 485 s. ; 24 cm. (Monografie ; nr 148) 

6. Marciniak-Paprocka K., Kształcenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 
świetle Rozporządzeń MEN z 17 listopada 2010 r. Tworzenie Indywidualnego Programu 

Edukacyjno‐Terapeutycznego = Training of special education needs students in the light of 
Order of the Ministry of National Education of 17.11.2010. Creating Individual Educational 
and Therapeutic Program, Student Niepełnosprawny. - Z. 12 (5) (2012), s. 39-51. 

7. Marciniak-Paprocka K., Uczeń nieprzystosowany społecznie i jego funkcjonowanie w 
szkole w myśl edukacji inkluzyjnej = Student maladjustet socially and opperetion of school 
education under inclusion , W: Codzienność szkoły : uczeń = The everyday life at school : 
the apprentice / pod red. Ewy Bochno, Inetty Nowosad, Mirosława J. Szymańskiego. - 
Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2014. - S. 237-246. 

8. Marcinkowska B., Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. W:, Dydaktyka 
specjalna – w przygotowaniu do kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. Podręcznik akademicki, J. Głodkowska (red.),Warszawa 2010. 

9. Materiały szkoleniowe. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, cz.1 i cz. 2, MEN i APS w Warszawie. 

10. Niemierko B., Diagnostyka edukacyjna, podręcznik akademicki, Warszawa 2009. 
11. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i 

placówki, MEN, Warszawa 2010 
12. Zacharuk T., Marciniak-Paprocka K., Ewaluacja edukacji włączającej w Polsce = 

Evaluation of including education in Poland [W:] Inkluzja społeczna jako remedium 
pedagogiczne w dobie kryzysu : praca zbiorowa / pod red. nauk. Lesława Pytki, Tamary 
Zacharuk, Ewy Jówko. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-
Humanistycznego, 2014. 
 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metody: podająca, wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna, pokaz, klasyczna metoda 

problemowa, dydaktycznego działania symulacja,  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty z obszaru umiejętności będą weryfikowane za pomocą rozwiązania zadań problemowych 
sprawdzających umiejętność rozumienia, analizowania zjawisk społecznych oraz rozwiązywania 
napotkanych problemów. Efekty z wiedzy będą weryfikowane za pomocą wypowiedzi ustnych i 
pisemnych. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Podstawą uzyskania zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie łącznie za wszystkie zadnia oraz 

wypowiedzi, co najmniej 51% punktów. 

Sumę uzyskanych przez studenta punktów przelicza się na oceny następująco: 

%  punktów 0-50% 51% 61% 71% 81% 91% 

Ocena  2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Poprawa dla studentów, którzy nie uzyskali łącznie co najmniej 51% -  zaliczenie ustne 
obejmujące treści przedmiotu. . Student losuje trzy zagadnienia. Omówienie każdego z tych 
zagadnień oceniane jest przy zastosowaniu skali ocen: 2; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0. Ocenę końcową 
stanowi średnia trzech ocen. 

Bilans punktów ECTS*: 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład 30 godz. 
Konsultacje 7,5 godz. 

Wykład 18 godz. 
Konsultacje 7,5 godz. 



Zaliczenie przedmiotu 2,5 godz. 
Studia nad literaturą przedmiotu 25 godzin 
Przygotowanie do zaliczenia 13 godz. 
Łącznie 75 godz.  
3 pkt. ECTS 

Zaliczenie przedmiotu 4,5 godz. 
Studia nad literaturą przedmiotu 25 godzin 
Przygotowanie do zaliczenia 20 
Łącznie 75 godz.  
3 pkt. ECTS 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 


