
OŚRODEK KSZTAŁCENIA KADR „ATENA” 

w SŁUPSKU  

we współpracy 

z  KUJAWSKO-POMORSKĄ SZKOŁĄ WYŻSZĄ 

w BYDGOSZCZY 

Zapraszają na podyplomowe studia kwalifikacyjne – trzysemestralne 

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla 

dzieci i młodzieży 

 

Adresaci studiów: absolwenci studiów magisterskich, nauczyciele przedszkoli, szkół 

podstawowych i gimnazjów, ośrodków wspomagania rozwoju itp. 

 
Celem studiów jest:  odpowiednie przygotowanie słuchaczy do podstawowej 

diagnostyki funkcjonalnej wad postaw u dzieci i młodzieży dorastającej, interpretacji 
niekorzystnych zmian w postawie oraz doboru odpowiedniego oddziaływania 
terapeutycznego i wdrożenie go w prowadzeniu zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjno-
kompensacyjnej u dzieci przedszkolnych oraz w wieku szkolnym i gimnazjalnym. 

Ramowy program studiów w wymiarze 350 godzin dydaktycznych (w tym 60 godz. 
praktyk zawodowych) obejmuje m. in. następujące zagadnienia: 

1. Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i biomechaniki 
2. Diagnoza funkcjonalna 
3. Badanie narządów ruchu dla potrzeb gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej 
4. Podstawy diagnostyki obrazowej wad postawy i dysfunkcji narządów ruchu 
5. Metody badań postaw ciała 
6. Współczesna metodyka postępowania korekcyjnego w gimnastyce korekcyjno-

kompensacyjnej 
7. Korekta wad postawy poprzez pływanie i hipoterapię 
8. Kompozycje tańca i choreografia 
9. Rytmika 
10. Metodyka nauczania podstaw ruchu i zabawy 
11. Terapia wad postawy 
12. Gry i zabawy korekcyjno- kompensacyjne 
13. Projektowanie programów terapeutycznych 
14. Seminarium dyplomowe 
15. Praktyka 

Sposób realizacji zajęć: zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa 
tygodnie.  
 



Miejsce realizacji zajęć:  Ośrodek Kształcenia Kadr „Atena” w Słupsku, Filmowa 
2/6/A  
 
Możesz na nasze zaproszenie odpowiedzieć drogą mailową, a wtedy my prześlemy 
Tobie pełen pakiet dokumentów niezbędnych do rekrutacji. Szczegóły pod nr tel.: 
59 841 38 55 lub odk.atena@poczta.fm 
 
Uzyskane kwalifikacje: po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo 
ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy. Uzyskują tym samym 
kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu terapii ruchowej z gimnastyką korekcyjno-
kompensacyjną 
 
Koszt studiów:  2900,00 zł / osoby za całość (możliwość uiszczania opłat ratalnie) oraz 
opłata rekrutacyjna w wysokości 150,00 zł  

Limit miejsc: 25 słuchaczy 

 

Zapisz się już dzisiaj, aby mieć pewność, 
że masz miejsce ! 

 


