KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYZSZA
w BYDGOSZCZY
oraz
OŚRODEK KSZTAŁCENIA KADR „ATENA”
w SŁUPSKU
Zapraszają na podyplomowe studia kwalifikacyjne – trzysemestralne

Integracja sensoryczna
Adresaci studiów: są absolwenci studiów magisterskich humanistycznych,
nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, fizjoterapeuci, rehabilitanci, lekarze.

Celem studiów jest: wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu
psychologii klinicznej, psychologii rozwoju, neuropsychologii, neurofizjologii oraz
teorii integracji sensorycznej. Studia mają przygotować do prowadzenia samodzielnej
obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka oraz określenia pełnej diagnozy i
stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej.

Ramowy program studiów w wymiarze 410 godzin dydaktycznych (w tym 60
godzin praktyki) obejmuje m. in. następujące zagadnienia:
1.
2.
3.
4.

Anatomia z fizjologią człowieka.
Neurologia dziecięca.
Neuropsychologia kliniczna.
Budowa i funkcjonowanie zmysłów:




aspekt medyczny,
funkcja wzrokowa,
funkcje: słuchu, dotyku, smaku.

5. Wybrane zagadnienia z patologii noworodka:




upośledzenie umysłowe.
rozwój ruchowy dziecka od 0 do 3 roku życia w tym MFRD, SCHOPLER.
klasyfikacja zaburzeń przetwarzania sensorycznego.

6. Wczesna diagnostyka zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci do 3
roku życia.
7. Narzędzia do oceny procesów przetwarzania sensorycznego
8. Warsztat pracy terapeuty SI.
9. Opracowanie i pisanie diagnoz
10. Diagnoza i terapia SI u dzieci z różnymi deficytami:








mózgowe porażenie dziecięce,
niepełnosprawność wzrokowa,
norma intelektualna – kłopoty z przetwarzaniem wzrokowym,
dziecko ze spektrum autyzmu,
dzieci z zespołem wad wrodzonych,
Zespół Downa.

11. Wpływ integracji sensorycznej na rozwój mowy.
12. Psychologiczne problemy rodzin dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi.
13. Seminarium.
14. Praktyka.
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
Wykładowcami są: terapeuci IS, lekarze, fizjoterapeuci, psycholodzy,
pedagodzy właściwych dyscyplin naukowych.
Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów
podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.
Absolwenci uzyskują kwalifikacje do prowadzenia pomocy terapeutycznej
w formach określonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Koszt studiów: 5900,00 zł / osoby za całość (możliwość uiszczania opłat ratalnie)
oraz opłata rekrutacyjna w wysokości 200,00 zł
Limit miejsc: 25 słuchaczy

To już 3 edycja! Zapisz się aby mieć pewność,
że masz miejsce!

