
OŚRODEK KSZTAŁCENIA KADR „ATENA” w SŁUPSKU  

we współpracy z  KUJAWSKO-POMORSKĄ SZKOŁĄ 

WYŻSZĄ w BYDGOSZCZY 

Zapraszają na podyplomowe studia kwalifikacyjne – trzysemestralne 

Pedagogika specjalna 

Adresaci studiów: absolwenci studiów wyższych magisterskich kierunków: 
oligofrenopedagogika, surdopedagogika, tyflopedagogika, socjoterapia, 
resocjalizacja 

 
Celem studiów jest:  przygotowanie nauczyciela posiadającego przygotowanie 
pedagogiczne oraz kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska nauczyciela 
w przedszkolach specjalnych, oddziałach specjalnych w przedszkolach 
ogólnodostępnych, szkołach podstawowych specjalnych, szkołach podstawowych 
ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi, oddziałach specjalnych szkół 
ponadpodstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz 
specjalnych ośrodkach wychowawczych itp. zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. 
Studia mają szczególnie przygotować do pełnienia funkcji: 

• pedagoga szkolnego w jednostkach specjalistycznych 

• diagnosty, terapeuty, edukatora w zespołach diagnostycznych i pracy 
indywidualnej 

• nauczyciela nauczania indywidualnego 

• nauczyciela wspomagającego 
Ramowy program studiów w wymiarze 360 godzin dydaktycznych (w tym 120 
godz. praktyk zawodowych) obejmuje m. in. następujące zagadnienia: 
Moduł I   

1. Psychologia rozwojowa  z elementami psychologii klinicznej 
2. Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej 
3. Podstawy resocjalizacji 
4. Podstawy oligofrenopedagogiki 
5. Podstawy surdopedagogiki 
6. Podstawy tyflopedagogiki 
7. Podstawy pedagogiki leczniczej 

Moduł II 
1. Podstawy prawne pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
2. Wstęp do diagnozy pedagogicznej 
3. Wstęp do terapii dziecka 
4. Wstęp do terapii rodziny 

Moduł III 
1. Szczegółowe dydaktyki specjalne: 

a. Metodyka nauczania i wychowania dzieci niewidomych i słabo 
widzących 

b. Metodyka nauczania i wychowania dzieci niepełnosprawnych 
intelektualnie 

c. Metodyka nauczania i wychowania dzieci głuchych i niedosłyszących 
d. Metodyka nauczania i wychowania dzieci chorych 

2. Programowanie i realizacja programu diagnostycznego 
3. Warsztat pracy indywidualnej 
4. Wspomaganie i rewalidacja uczniów z dysfunkcja ruchu 



5. Nauczyciel wspomagający 
Moduł IV 

1. Wspomagające i alternatywne metody terapii pedagogicznej w różnych 
deficytach rozwojowych: Metoda Dobrego,  P. Denison, W. Sherborne, 
Integracja Sensoryczna, Logorytmika, Metoda 18 Struktur, Metoda Sylabowa, 
Metoda Percepcyjno-Motoryczna Kepharta, Metoda Symboli Dźwiękowych, 
Metoda Malowania Palcami, relaksacja, mediacje, dialog motywacyjny, 

2. Warsztat pracy pedagoga 
3. Seminarium (projekt) 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich 
przedmiotów przewidzianych programem oraz napisanie projektu edukacyjnego i 
zdanie egzaminu końcowego. 
 
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. 
 

Koszt studiów:  4 000 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 ! 


