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Sylwetka absolwenta kierunku Pedagogika specjalna 

specjalność: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) 

 

Absolwent kierunku Pedagogika specjalna posiada wiedzę ogólną i kierunkową oraz 

umiejętności i kompetencje niezbędne do rozumienia i organizowania procesów edukacji 

dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jest świadomy indywidualnych 

i środowiskowych uwarunkowań tych procesów1. W ramach obowiązkowego modułu 

Edukacja włączająca uzyskuje kwalifikacje nauczyciela edukacji włączającej, czyli 

nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne w oddziale przedszkolnym 

integracyjnym lub klasie integracyjnej oraz nauczyciela współorganizującego kształcenie 

specjalne w oddziale przedszkolnym ogólnodostępnym lub klasie w szkole 

ogólnodostępnej2. Absolwent kierunku Pedagogika specjalna może również prowadzić 

indywidualne zajęcia rewalidacyjne w placówkach oświatowych.3  

 

Absolwent specjalności WWRD dysponuje wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami 

społecznymi umożliwiającymi: 

- planowanie wsparcia dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub z orzeczoną 

niepełnosprawnością oraz jego rodzinie z wykorzystaniem odpowiednio dobranych 

metod i technik wspomagających i stymulujących rozwój dziecka, w oparciu o zasoby 

rodziny, 

- ewaluację przebiegu udzielanej pomocy i monitorowanie postępów rozwoju dziecka w 

celu modyfikacji programu wsparcia oraz dokonywanie oceny uzyskanych efektów, 

- współpracę z zespołem specjalistów w celu zaplanowania i udzielenia 

interdyscyplinarnej i kompleksowej pomocy dziecku oraz jego rodzinie;  

- współpracę z rodziną  i najbliższym środowiskiem dziecka. 

 

Po ukończeniu studiów Absolwent specjalności WWRD ma kwalifikacje nauczycielskie 

do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka4, które mogą być 

 
1 rozporządzenia MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do 
wykonywania zawodu nauczyciela. Dz.U. 2019, poz. 1450 
2 zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym. Dz. U. 2017, poz. 1578. 
3 rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od 
nauczycieli. Dz.U. 2017, poz. 1575 
4 rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od 
nauczycieli. Dz.U. 2017, poz. 1575 



organizowane w: przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, 

ośrodkach, placówkach niepublicznych prowadzonych przez organizacje pozarządowe5. 

 
5 Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju 
dzieci. DZ, U. 2017, poz. 1635 


