Tyflopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej

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





studia nadające kwalifikacje, trwające 3 semestry
program studiów obejmuje 320 godzin zajęć +120 godzin praktyk zawodowych
zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w zależności od lokalizacji (w piątek od godz. 16-ej) soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie
absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z
zakresu Tyflopedagogiki z elementami psychologii rewalidacyjnej

Cel kształcenia
Celem studiów podyplomowych jest profesjonalne przygotowanie nauczycieli i
wychowawców do pracy z dziećmi i młodzieżą słabo widzącą i niewidomą w zakresie
metod, form kształcenia oraz podstaw rehabilitacji w placówkach kształcenia
specjalnego, klasach i szkołach integracyjnych oraz poradniach specjalistycznych.
Studia realizowane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli i
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca 2009r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
Adresat studiów
Studia przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz pracowników
poradni psychologiczno-pedagogicznych, którzy ukończyli studia wyższe co najmniej
pierwszego stopnia i posiadają odpowiednie przygotowanie pedagogiczne. Absolwenci
studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje
do prowadzenia zajęć w przedszkolach i nauczania w szkołach podstawowych,
gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. Natomiast ukończenie studiów
podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych
magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

Sylwetka absolwenta
Słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę o prawidłowościach rozwoju i zachowania się
dzieci niewidomych i słabo widzących oraz o ich trudnościach w przystosowaniu się
do warunków szkolnych i internatowych. Słuchacze zapoznają się z procesem
kształcenia dzieci niewidomych i słabo widzących w świetle aktualnej wiedzy z
zakresu pedagogiki ogólnej i tyflopedagogiki. Słuchacze nabędą umiejętności
psychoedukacyjnych, poznają zasady i formy współpracy nauczycieli i wychowawców
ze służbami wspomagającymi rehabilitację dzieci z defektami wzroku.
Program studiów
Semestr I








Podstawy psychologii
Podstawy pedagogiki ogólnej
Podstawy pedagogiki specjalnej
Podstawy tyflopsychologii
Podstawy tyflopedagogiki
Wybrane zagadnienia prawno-etyczne
Komunikacja interpersonalna

Semestr II







Stres i metody radzenia sobie z nim
Diagnoza tyflologiczna w aspektach: medycznym, psychologicznym,
pedagogicznym
Kurs alfabetu L. Braille’a
Psychologiczne podstawy rewalidacji niewidomych i słabo widzących
Anatomia, fizjologia i patologia narządu wzroku
Orientacja w przestrzeni osób niewidomych

Semestr III








Rehabilitacja widzenia
Metodyka nauczania i wychowania dzieci i młodzieży niewidomych i
słabowidzących
Rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących
Komputerowe techniki informacyjne dla osób z uszkodzeniem wzroku
Upośledzenia sprzężone: niedowidzenie, niedosłuch, autyzm, zaburzenia mowy
Współpraca z rodzicami i środowiskiem
Projekt empiryczny

Kwalifikacje po ukończeniu studiów
Po ukończeniu kursu uczestnicy nabywają kwalifikacje do prowadzenia
specjalistycznych zajęć z dziećmi i młodzieżą słabowidzących i niewidomych co
oznacza, że uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych oraz innych
zajęć specjalistycznych dla uczniów słabowidzących i niewidomych. Absolwenci
otrzymują świadectwo ukończenia kursu, nadające im kwalifikacje zgodne z
zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 marca
2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz
określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających
wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr
50 poz. 400).

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: 320, zajęcia w piątki i soboty lub soboty i niedziele (w
zależności od wybranego miejsca realizacji zajęć)

