Oligofrenopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej

Proponujemy Państwu ofertę studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika prowadzonych w
dogodnych dla Państwa lokalizacjach. Istnieje możliwość prowadzenia zajęć w Krakowie,
Chrzanowie, Nowym Sączu lub Gliwicach.
Oligofrenopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej
Przebieg i organizacja studiów





studia nadające kwalifikacje, trwające 3 semestry
program studiów obejmuje 360 godzin oraz 120 godzin praktyk
zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w zależności o lokalizacj - (w piątek od
godz. 16-ej) soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie
absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z zakresu
Oligofrenopedagogiki z elementami psychologii rewalidacyjnej

Cel kształcenia
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy posiadających przygotowanie pedagogiczne do
zawodu nauczyciela/wychowawcy w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć
edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Adresat studiów
Studia są prowadzone dla absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo
jednolitych studiów magisterskich zainteresowanych pracą z osobami z niepełnosprawnością
intelektualną. Studia te dają możliwość uzupełnienia kwalifikacji osobom posiadającym
uprawnienia pedagogiczne.
Sylwetka absolwenta
Absolwent studiów zostanie wyposażony w wiedzę teoretyczna i praktyczną w zakresie pracy z
osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Absolwenci zdobędą kwalifikacje uprawniające
ich do prowadzenia zajęć z osobami z niepełnosprawnością intelektualną na stanowisku
nauczyciela - oligofrenopedagoga w przedszkolu specjalnym, szkole specjalnej, nauczyciela
wspierającego w placówkach integracyjnych, pedagoga-terapeuty w poradniach, ośrodkach
rehabilitacyjnych. Poza nauczaniem absolwent będzie posiadał kwalifikacje rewalidacyjne
uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo - rewalidacyjnych dla osób z
niepełnosprawnością intelektualną, takich jak warsztaty pracy chronionej (aktywizacji
zawodowej osób z niepełnosprawnością), warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy
społecznej, placówki dziennego pobytu i inne ośrodki rewalidacyjne.

Program studiów
Semestr I
Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży - zespoły zaburzeń
Psychologia kliniczna z elementami psychopatologii
Pedagogika specjalna - oligofrenopedagogika
Psychologiczno- społeczne problemy funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną
Podstawy pracy opiekuńczo-wychowawcza z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie
Wczesne wspomaganie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
Teoretyczno - praktyczne aspekty dydaktyki specjalnej
Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną

Semestr II
Praca z rodziną dziecka niepełnosprawnego intelektualnie, elementy terapii rodzin
Diagnoza psychopedagogiczna
Edukacja seksualna osób z niepełnosprawnością intelektualną
Stymulowanie aktywności społecznej i ruchowej uczniów niepełnosprawnych intelektualnie.
Organizacja procesu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Problemy adaptacyjne dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w sytuacjach szkolnych.
Organizacja procesów integracyjnych. Wczesna interwencja
Metodyka pracy z dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi (nerwice, trening zastępowania
agresji, dziecko autystyczne)
Diagnoza funkcjonalna i metodyka konstruowania programów terapeutycznych
Seminarium - projekt empiryczny

Praktyka pedagogiczna

Semestr III
Metodyka nauczania oraz metody pracy z uczniem z lekką niepełnosprawnością intelektualną
Diagnoza i programowanie pracy rewalidacyjnej. Rewalidacja indywidualna.
Metodyka pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym,
znacznym, głębokim
Praca z dzieckiem z niepełnosprawnościami sprzężonymi
Podstawy prawne funkcjonowania osób niepełnosprawnych intelektualnie
Seminarium - projekt empiryczny
Praktyka pedagogiczna
Egzamin końcowy teoretyczno - empiryczny

Kwalifikacje po ukończeniu studiów
Absolwenci studiów podyplomowych posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki uzyskują kwalifikacje do edukacji
(prowadzenia zajęć) osób niepełnosprawnych intelektualnie. Osoby posiadające przygotowanie
pedagogiczne uzyskują kwalifikacje do prowadzenia przedmiotu (prowadzenia zajęć), jak
również do pracy w placówkach specjalnych w ramach danego przedmiotu (prowadzenia zajęć).
Poza nauczaniem absolwenci będą posiadali kwalifikacje do pracy w placówkach opiekuńczych
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak warsztaty pracy chronionej
(aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością), warsztaty terapii zajęciowej, domy
pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu i inne ośrodki.
Warunki ukończenia studiów podyplomowych





uczestnictwo w zajęciach programowych
zdanie przewidzianych programem egzaminów
zaliczenie praktyk zawodowych
wniesienie wymaganych opłat

Organizator: WSB-NLU z siedzibą w Nowym Sączu
Miejsce realizacji zajęć: Kraków
Nowy Sącz - pod warunkiem odpowiedniej ilości chętnych
Studia realizowane w trybie niestacjonarnym z mozliwością wykorzystania CloudA
Liczba semestrów: 3
Liczba godzin zajęć: 360 + 120 praktyk, zajęcia w piątki i soboty lub soboty i niedziele (w
zależności od wybranego miejsca realizacji zajęć)

