
OŚRODEK KSZTAŁCENIA KADR „ATENA”w SŁUPSKU  

we współpracy 

z  KUJAWSKO-POMORSKĄ SZKOŁĄ WYŻSZĄ w BYDGOSZCZY 

Zapraszają na podyplomowe studia kwalifikacyjne – trzysemestralne 

Pedagogika specjalna - 

Oligofrenopedagogika  

z komunikacją alternatywną 

Adresaci studiów: nauczyciele pragnący uzyskać kwalifikacje niezbędne do 
pracy z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo, w szkołach i innych placówkach 
oświatowo - wychowawczych oraz absolwenci szkół wyższych magisterskich. 

 
Celem studiów jest:  wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną dotyczącą 
rozwoju dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo, kompetencje praktyczne w 
zakresie pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo, umiejętności zastosowania 
zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi na różnym poziomie kształcenia (zintegrowanego, 
blokowego, gimnazjum, szkoły zawodowej) umiejętności zastosowania w praktyce 
zawodowej technik komunikacji alternatywnej 

Ramowy program studiów w wymiarze 380 godzin dydaktycznych (w tym 120 
godz. praktyki) obejmuje m. in. następujące zagadnienia: 

1. Pedagogika specjalna 
2. Oligofrenopedagogika 
3. Podstawy psychologii klinicznej 
4. Wybrane zagadnienia z neuropsychiatrii dziecięcej 
5. Podstawy rewalidacji indywidualnej. 
6. Rewalidacja indywidualna (logopedia, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, 

sztuko terapia, chreoterapia, SI) 
7. Komunikacja alternatywna z metodyką 
8. Metody wspomagające.  
9. Samorządowy system edukacyjny- wybrane problemy prawa oświatowego 
10. Metodyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim. 
11. Metodyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym i znacznym. 
12. Metodyka zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 
13. Metodyka wychowania w internacie 
14. Diagnoza - projektowanie indywidualnych programów terapeutycznych 
15. Seminarium dyplomowe 
16. 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 dyplomowej słuchacze otrzymują 
świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy i uzyskują  
kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. 
 
Koszt studiów:  3200,00 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 ! 

 


