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Celem Studiów Podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę umożliwiającą
racjonalne programowanie i podejmowanie skutecznych oddziaływań rewalidacyjnych
i psychokorekcyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych
intelektualnie w różnym stopniu (lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim),
przebywających w placówkach szkolnictwa specjalnego, ośrodkach rewalidacyjno
- wychowawczych oraz środowisku rodzinnym. W ramach realizowanego programu
szczególnie eksponowana jest wiedza stanowiąca podstawę:
 planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej z uwzględnieniem współczesnych
koncepcji nauczania i uczenia się oraz wychowywania,
 trafnego doboru i stosowania współczesnych form i metod kształcenia oraz
usprawniania społecznego osób niepełnosprawnych umysłowo,
 podejmowania czynności diagnostycznych (diagnoza psychopedagogiczna)
w zakresie określania u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo, trudności
w uczeniu się oraz ujawnianiu reakcji społecznie oczekiwanych,
 prowadzenia pracy w środowisku rodzinnym dzieci niepełnosprawnych
umysłowo (poradnictwo rodzinne).
Zadania szczegółowe Studiów:
 Zdobycie przez uczestników uporządkowanej i pogłębionej wiedzy z zakresu
dydaktyki specjalnej i metodyki szczegółowej oraz sposobów twórczego jej
zastosowania w działalności opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej wobec
osób niepełnosprawnych intelektualnie.
 Wyposażenie uczestników w szeroką wiedzę dotyczącą funkcjonowania osób
niepełnosprawnych intelektualnie w instytucjach systemu edukacji pod względem
regulacji: prawnych, organizacyjnych, zawodowych, moralno-etycznych
w wymiarze historycznym i współczesnym.
 Wyposażenie uczestników w umiejętności diagnostyczne pozwalające na
rozpoznanie sytuacji
osób niepełnosprawnych intelektualnie, opracowanie
wyników obserwacji i formułowanie wniosków w celu podejmowania
profesjonalnych działań w pracy zawodowej.
 Wyposażenie uczestników w umiejętności oceny i rozwiązywania problemów
opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych występujących wśród osób
niepełnosprawnych intelektualnie w oparciu o metody badawcze.
Tematyka Studiów uwzględnia następujące treści programowe:









Etyka zawodowa
Psychologia kliniczna
Oligofrenopedagogika
Trening kontroli emocji
Rewalidacja indywidualna
Metodyka terapii zajęciowej
Diagnoza psychopedagogiczna
Podstawy dydaktyki specjalnej















Podstawy prawne funkcjonowania osób NI
Podstawy psychologiczne rewalidacji osób NI
Metodyka wychowania w internacie i świetlicy
Kształtowanie kompetencji językowych osób NI
Psychologiczne podstawy funkcjonowania osób NI
Profilaktyka, diagnoza i terapia trudności szkolnych
Kształtowanie kompetencji przyrodniczych osób NI
Kształtowanie kompetencji matematycznych osób NI
Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych
Kształtowanie kompetencji społecznych i zawodowych osób NI
Metodyka nauczania i wychowania osób z lekkim i głębszym stopniem NI
Metodyka pracy w oddziałach edukacyjno - terapeutycznych i rehabilitacyjnych
Metodyka pracy z rodziną - warsztat umiejętności mediacyjnych i negocjacyjnych

Założenia organizacyjne:
1. Studia trwają 2 semestry.
2. Program przewiduje 360 godzin wykładów, ćwiczeń, treningów i zajęć
warsztatowych oraz 60 godzin praktyki pedagogicznej.
3. Absolwenci Studiów otrzymują:
dyplom ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych dający uprawnienia
do pracy: w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych,
gimnazjach specjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, specjalnych
ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych,
dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ośrodkach umożliwiających
dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz
dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami
sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także kwalifikacje do prowadzenia
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem
umysłowym w stopniu głębokim.
4. Wymagania wstępne:
Adresatami studiów podyplomowych są osoby posiadające wykształcenie wyższe
magisterskie lub licencjackie z przygotowaniem pedagogicznym.
5. Wymagane dokumenty:
 odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia,
 podanie, 2 zdjęcia.
 kwestionariusz osobowy,
6. Opłata za studia w roku akademickim 2016 / 2017 wynosi 1800 zł za semestr.
Dokumenty można przesyłać listem poleconym na adres:
Politechnika Koszalińska Wydział Technologii i Edukacji
ul. Śniadeckich 2, 75 - 453 Koszalin
lub złożyć w Sekretariacie Wydziału na ul. Śniadeckich 2, budynek "H" pok. 106-2
lub budynek „G” pok. 107-10
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