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3 semestry



 Program studiów jest zgodny z przepisami prawa,      
w szczególności uwzględnia wymagania określone
rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu
kształcenia przygotowującego do wykonywania
zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

 USTAWA O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa      
z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym      
i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),



 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI
NARODOWEJ - DOTYCZĄCEGO KWALIFIKACJI
NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
(Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.)).

 Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
jest uznawane przez Ministerstwo Nauki      
i Szkolnictwa Wyższego, sporządzone zgodnie      
z jego wzorem i wytycznymi.



Cel studiów



Studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” przygotowują
słuchaczy do profesjonalnego organizowania wczesnej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym
nieprawidłowym rozwojem od momentu wykrycia niepełnosprawności dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego.
Zgodnie z nowymi wymogami studia kierowane są do osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu           
lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub posiadają przygotowanie
w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

 



Celem studiów podyplomowych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest przygotowanie wysoko
wykwalifikowanej kadry do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji terapeutycznej 
w przedszkolach integracyjnych, placówkach, fundacjach i stowarzyszeniach realizujących zadania w ramach
WWRD oraz poradniach psychologiczno- pedagogicznych.

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia
wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie
standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

 



Uprawnienia po ukończeniu
studiów podyplomowych



Absolwent studiów podyplomowych Wczesne
wspomaganie rozwoju dziecka otrzymuje
kwalifikacje dające przygotowanie do prowadzenia
zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka w charakterze pedagoga specjalnego
odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności
dziecka w placówkach organizujących wczesne
wspomaganie określonego typu, a dokładnie:



• ośrodkach wczesnego wspomagania                     
  rozwoju;
• specjalistycznych ośrodkach i poradniach 
  rehabilitacji, zaburzeń i wad rozwojowych, 
  zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży;
• ośrodkach rehabilitacji i ośrodkach 
  leczniczo-rehabilitacyjnych;
•iplacówkach edukacyjnych (publicznych                          
iii niepublicznych, w tym specjalnych 
iii integracyjnych) realizujących wczesne
iiwspomaganie rozwoju



• poradniach psychologiczno-pedagogicznych 
  i specjalistycznych , które spełniają warunki   
  określone w przepisach wydanych na podstawie art. 
  127 ust. 19 pkt 1 (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. 
  Prawo oświatowe, Dz.U. z dnia 11 stycznia
  2017 r.).;
 • ośrodkach rewalidacyjno-edukacyjno-
   wychowawczych;
 • innych placówkach organizujących wczesne 
   wspomaganie rozwoju dziecka (np. kluby malucha,  
   żłobki, inne ośrodki opieki małego dziecka).



Program studiów
podyplomowych



Program studiów obejmuje tematykę, przykładowo poruszanych
zagadnień: pedagogika specjalna, diagnoza pedagogiczna
surdopedagoga, terapia pedagogiczna surdopedagoga, fizjologia
i patofizjologia człowieka dla surdopedagoga, pedagogizacja
rodziców, psychologia kliniczna, psychologia uczenia i nauczania,
doradztwo zawodowe, język migowy, metodyka pracy
surdopedagoga, muzykoterapia, arteterapia, choreoterapia. 

Program studiów posiada konkretną wiedzę, nie tylko teoretyczną,  
 ale również i praktyczną, znajdziesz tu wszystko to co powinieneś
wiedzieć w tym zakresie, decydując się na pracę w zawodzie
surdopedagoga.



Przedmioty



MODUŁ KSZTAŁCENIA
KIERUNKOWEGO

- Podstawy pedagogiki specjalnej
- Dydaktyka specjalna
- Diagnostyka w pedagogice specjalnej
- Etyka zawodu nauczyciela 
- Praktyka I (60 h)



MODUŁ KSZTAŁCENIA
SPECJALISTYCZNEGO

- Elementy psychologii klinicznej
   i psychopatologii 
- Podstawy neuropsychologii
- Anatomia i fizjologia układu nerwowego    
   z elementami neurologii 



- Choroby wieku dziecięcego i choroby   
   przewlekłe u dzieci 
- Metody komunikacji wspomagającej
  i alternatywnej 
- Diagnoza i terapia dysleksji 
- Wczesne wspomaganie rozwoju 
   językowego dziecka 
- Metodyka wczesnego wspomagania 
   rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu 



- Metodyka edukacji bazalnej 
- Metodyka stymulacji i integracji 
   sensorycznej 
- Trening umiejętności społecznych 
- Metody i techniki terapii pedagogicznej 
- Trening umiejętności wychowawczych 
- Dziecięce zaburzenia emocjonalne
   i adaptacyjne 
- Deficyty sensoryczne u dzieci 



- Dyspraksja i inne zaburzenia rozwoju 
   funkcji motorycznych u dzieci 
- Zaburzenia psychosomatyczne 
- Zaburzenia odżywiania Tiki i zaburzenia 
   obsesyjno- kompulsywne u dzieci 
- Psychospołeczne aspekty rehabilitacji 
  dzieci z dysfunkcjami 



Absolwenci i perspektywy
zatrudnienia



Zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej
interwencji powoływane w instytucjach takich jak np.:
- instytucje wczesnego wspomagania,
- ośrodki wczesnej interwencji,
- przedszkola, szkoły,
- specjalistyczne poradnie,
- poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki 
   wychowawcze.

Kandydaci, którzy nie posiadają uprawnień do pracy w placówkach
oświatowych  muszą je uzupełnić (istnieje możliwość nabycia takich
uprawnień w czasie studiów na preferencyjnych warunkach).



Rekrutacja



Dokumenty
rekrutacyjne 

1. Zgłoszenie na studia podyplomowe

2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
wyższych (proszę potwierdzić za zgodność
z oryginałem i podpisać swoim imieniem
i nazwiskiem)

3. 2 fotografie  formatu 35x45 mm

4. 2 egzemplarze umowy odpłatności za studia
podyplomowe wraz z aneksem – proszę przesłać
podpisaną.

Dokumenty należy przekazać w białej teczce
z gumką.

Co?



Dokumenty
rekrutacyjne Gdzie?

Pokój 3.3 (III piętro) w budynku B
ul. Rudzka 13C
BiS/NODN RYBNIK 

Jak?
Osobiście lub listem poleconym
bądź kurierem.



Opłaty



Suma opłat – 3.600,00 zł (10 x 360,00 zł)

Faktura: Tak

Niezmienne czesne

Brak dodatkowych opłat, np. za materiały szkoleniowe, egzaminy,
egzamin końcowy

Brak opłaty wakacyjnej

Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)



Kontakt i pomoc



502 162 365                                        503 192 950
32 43 29 857                                       690 515 224



www.rybnikonline.eu

http://www.rybnikonline.eu/


Nie daj się dłużej
namawiać
- postaw na studia
z gwarancją satysfakcji
i sukcesu!



Widzimy się na
LiveWebinarze
29 października!

Przygotuj
otwartą głowę,
zaparz kawę
i kup nowy
notes. :) 



Do zobaczenia!



„Wychowanie, 
jeśli nie jest wzorem i miłością,
nie jest wychowaniem.”.
Johann Heinrich Pestalozzi

https://www.zamyslenie.pl/aforyzm/wychowanie-jesli-nie-jest-wzorem-i-miloscia-nie-jest-wychowaniem-2394836/
https://www.zamyslenie.pl/aforyzm/wychowanie-jesli-nie-jest-wzorem-i-miloscia-nie-jest-wychowaniem-2394836/
https://www.zamyslenie.pl/aforyzm/wychowanie-jesli-nie-jest-wzorem-i-miloscia-nie-jest-wychowaniem-2394836/
https://www.zamyslenie.pl/autor/Pestalozzi-Johann-Heinrich/
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