
OŚRODEK KSZTAŁCENIA KADR „ATENA” w SŁUPSKU 

we współpracy z  KUJAWSKO-POMORSKĄ SZKOŁĄ 

WYŻSZĄ w BYDGOSZCZY 

Zapraszają na podyplomowe studia kwalifikacyjne – 4 - semestralne 

 

Surdopedagogika i tyflopedagogika  
 

Adresaci studiów: absolwenci studiów wyższych magisterskich kierunków pedagogika 
specjalna, pedagogika, psychologia oraz osoby pracujące lub zamierzające pracować z 
dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi z niepełnosprawnością słuchu i wzroku. 

 
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z osobami z 
niepełnosprawnością wzroku i słuchu. Słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę, 
umiejętności i kompetencje zawodowe zgodnie z  Rozp. MEN z 01.08.2017 r. 
 

Ramowy program studiów przewiduje blok przedmiotowy dla obu specjalności  
w wymiarze 615 godz. dydaktycznych, w tym 240 godz. praktyka), który obejmuje, m. In. 
następujące zagadnienia: 
Moduł I   
Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne, specjalne: 

1. Psychologia rozwojowa i kliniczna 
2.  Pedagogika specjalna 
3.  Diagnoza psychopedagogiczna 
4.  Podstawy prawne funkcjonowania osób niepełnosprawnych 
5. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych 
6. Sytuacja rodziny osoby niepełnosprawnej. 
7. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego 
8. Biologiczne uwarunkowania rozwoju narządu słuchu 
9. Edukacja, wychowanie i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową 
10. Biologiczne uwarunkowania rozwoju narządu wzroku 
11. Edukacja, wychowanie i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową 

Moduł II  
Metodyki specjalne: 
Surdopedagogika 

1. Metodyka nauczania i wychowania dzieci niesłyszących i słabosłyszących w 
edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

2. Metodyka nauczania i wychowania dzieci z wadą słuchu w nauczaniu 
przedmiotowym 

3. Metodyka wychowania niepełnosprawnych słuchowo w internacie i świetlicy 
4. Zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne w terapii dziecka z wadą słuchu 
5. Metody wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością 

słuchową 
6. Urządzenia techniczne w rehabilitacji słuchu i mowy osób głuchych 
7. Manualne sposoby usprawniania języka 



8. Praktyka - 120h 
Moduł III 
Metodyki specjalne: 
Tyflopedagogika: 

1. Metodyka nauczania i wychowania dzieci niewidomych i słabo widzących w 
edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

2. Metodyka nauczania i wychowania dzieci z niewidomych i słabo widzących w 
nauczaniu przedmiotowym 

3. Metodyka wychowania  w internacie i świetlicy 
4. Zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne w terapii dziecka z wadą wzroku 
5. Metody porozumiewania się metoda Braila 
6. Rehabilitacja widzenia 
7. Metody usprawniania orientacji przestrzennej 
8.  Wczesne wspomaganie dziecka z niepełnosprawnością wzrokową 
9.  Praktyka- 120 h 

 
 Projekt (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  Tel.59 841 38 55 lub odk.atena@poczta.fm 
 

Koszt studiów:  4 700 zł/osoby za całość (możliwość uiszczania opłat ratalnie) oraz 
opłata rekrutacyjna w wysokości 150,00 zł 

 
 

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

Zapraszamy! 


