
Zagadnienia na egzamin dyplomowy w roku akademickim 2015/2016 

Pedagogika specjalna: Oligofrenopedagogika z terapią autyzmu 

 

1. Jakie cechy osobowe powinien posiadać współczesny nauczyciel – wychowawca 

pracujący z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim? 

2. Od czego zależy dobór metod stosowanych w procesie kształcenia i wychowania 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim? 

3. Przedstaw zasady i formy pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu lekkim. 

4. Podaj przykłady pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w celu aktywizowania 

poszczególnych zmysłów. 

5. Jaka jest rola i jakie ma znaczenie komunikacja niewerbalna w relacji nauczyciel – 

dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim? 

6. Omów jedną z wybranych metod pracy z osobami z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu głębokim: Metoda Marianny i Christophera Knillów, Poranny 

krąg – stymulacja polisensoryczna  według pór roku. 

7. Przedstaw i omów cele terapii Integracji Sensorycznej. 

8. Przedstaw i omów zasady prowadzenia Masażu Shantala u dziecka. 

9. Omów odruchy biorące udział w kształtowaniu koordynacji wzrokowo-ruchowej u 

dziecka. 

10. Omów podstawowe założenia behawioryzmu.  

11. Wskaż główne cele terapii behawioralnej.  

12. Przedstaw strategie w terapii behawioralnej dzieci z zaburzeniami zachowania i dzieci 

autystycznych. 

13. Wymień i omów przykładowe metody pracy rewalidacyjnej. 

14. Przedstaw zasady rewalidacji indywidualnej. 

15. Omów czynniki wpływające na wybór metody rewalidacyjnej.  

16.  Czym jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i jego Rodziny? 

17. Określ warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w 

rozumieniu ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 

października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju 

dzieci 

18. Podaj przykłady narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych do oceny rozwoju 

małego dziecka zagrożonego autyzmem 



19. Przedstaw kryteria diagnostyczne autyzmu według DSM – IV lub ICD – 10. 

20. Przedstaw całościowe zaburzenia rozwojowe według powszechnie stosowanych 

klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych DSM – IV  lub  ICD  - 10.  

21. Scharakteryzuj jakościowe zaburzenia interakcji społecznych, w komunikacji  oraz 

ograniczonych, powtarzanych i stereotypowych wzorców zachowań u osób z 

autyzmem. 

22. Omów założenia leczniczego podejścia biomedycznego, cele i efekty leczenia 

uczniów z autyzmem. 

23. Scharakteryzuj niedyrektywne metody terapii osób z autyzmem. 

24. Wyjaśnij  przyczyny zaburzeń ze spektrum autyzmu  z uwzględnieniem czynników 

genetycznych, neuroanatomicznych i neurofunkcjonalnych oraz środowiskowych. 

25. Przedstaw definicję zaburzenia rozwojowego pod nazwą  autyzm. 

26. Przedstaw i omów definicję,  klasyfikację oraz podstawowe kryteria diagnostyczne 

niepełnosprawności intelektualnej. 

27. Scharakteryzuj wybrane zespoły i choroby warunkujące powstawanie 

niepełnosprawności intelektualnej. 

28. Scharakteryzuj funkcjonowanie dzieci w poszczególnych stopniach 

niepełnosprawności intelektualnej. 

29. Omów problemy organizacyjno-metodyczne w edukacji integracyjnej i włączającej. 

30. Omów znaczenie wsparcia społecznego rodziny dziecka niepełnosprawnego. 

 

 

 

 


