OŚRODEK KSZTAŁCENIA KADR „ATENA”
w SŁUPSKU
we współpracy
z KUJAWSKO-POMORSKĄ SZKOŁĄ WYŻSZĄ
w BYDGOSZCZY
Zapraszają na podyplomowe studia kwalifikacyjne – trzysemestralne

Terapia pedagogiczna z elementami
pomocy psychologicznopedagogicznej i arteterapią
Adresaci studiów: nauczyciele, pracownicy poradni psychologicznopedagogicznych, świetlic terapeutycznych, szkół i placówek opiekuńczych oraz
wspomagania wychowawczego i dydaktycznego, którzy chcieliby uzyskać
kwalifikacje do prowadzenia zajęć korekcyjno- kompensacyjnych z dziećmi
i młodzieżą nieradzącą sobie z realizacją programów nauczania szkolnego.

Celem studiów jest: dostarczenie słuchaczom wieloaspektowej wiedzy
i umiejętności pozwalających na zdobycie kompetencji z zakresu diagnozy i terapii
pedagogicznej, dysleksji rozwojowej oraz przygotowania do prowadzenia
indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności
w uczeniu się.
Ramowy program studiów w wymiarze 355 godzin dydaktycznych (w tym 60 godz.
praktyki) obejmuje m. in. następujące zagadnienia:
1. Psychologia - podstawy diagnozy
2. Podstawy prawne pomocy psychologiczno-pedagogicznej
3. Pedagogika- diagnoza pedagogiczna
4. Diagnoza i terapia rodziny
5. Orzecznictwo w sprawach edukacyjnych
6. Terapia dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- SI
7. Metody pracy z dzieckiem z zaburzeniami zachowania
8. Neurosensoryczna terapia taktylna
9. Terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
10. Alternatywne metody pracy terapeutycznej: muzykoterapia, kreatywne
myślenie, kinezjologia edukacyjna, arteterapia
11. Diagnoza i terapia dzieci z różnymi deficytami - norma intelektualna- kłopoty z
przetwarzaniem wzrokowym
12. Terapia pedagogiczna dzieci w wieku szkolnym
13. Terapia pedagogiczna dzieci z ryzyka dysleksji

14. Terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
15. Terapia pedagogiczna dzieci starszych i młodzieży
16. Warsztat zajęć parateatralnych
17. Alternatywne technologie terapeutyczne, gestalt, relaksacja, medytacja, dialog
motywujący
18. Praktyka
19. Seminarium
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 dyplomowej słuchacze otrzymują
świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy i uzyskują
kwalifikacje do prowadzenia zajęć terapeutyczno-korekcyjnych na terenie szkół i
innych placówek oświatowych.
Koszt studiów: 3050,00 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 !

