Diagnoza i terapia psychologicznopedagogiczna
- Kierunek - studia podyplomowe
Niestacjonarne 3 semestry Rekrutacja zakończona OD PAŹDZIERNIKA

Opis kierunku
Celem studiów jest nabycie kwalifikacji i przygotowanie do prowadzenia specjalistycznych zajęć o charakterze
korekcyjno-kompensacyjnym z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami
utrudniającymi im funkcjonowanie społeczne.

Studia są zgodne z 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) oraz
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Co zyskujesz?
Będziesz przygotowany do pracy w zakresie prowadzenia zajęć specjalistycznych w ramach pomocy
psychologiczno-pedagogicznej organizowanej w szkołach i placówkach.
Zdobędziesz wiedzę i umiejętności związane z diagnozowaniem dziecka, tworzeniem programów zajęć
korekcyjno- kompensacyjnych oraz różnych form terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu
się.
Będziesz miał okazję poznać teoretyczne aspekty warunkujące efektywność pracy z dziećmi i młodzieżą,
ale także rozwinąć swoje kompetencje w pracy z młodzieżą i dziećmi wymagającymi pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
Zdobędziesz umiejętność diagnozowania swoich uczniów i właściwego planowania pracy terapeutycznej.

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między gdynia a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Dla kogo?
Studia skierowane są do nauczycieli, pedagogów, osób posiadających wykształcenie wyższe magisterskie lub
zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym (zarówno dla posiadających, jak i nieposiadających przygotowania w
zakresie pedagogiki specjalnej), zainteresowanych zdobyciem dodatkowych kwalifikacji w zakresie prowadzenia
zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi i młodzieżą o specyficznych trudnościach w uczeniu się.

Program studiów
Program studiów podyplomowych na kierunku Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna

Liczba miesięcy nauki:
14

Liczba godzin: 458 +
180 godz. praktyk

Liczba zjazdów: 23

Liczba semestrów: 3

PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE (240 godz.)
Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej (20 godz.)
Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej, klinicznej i rozwojowej (30 godz.)
Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej (20 godz.)
Psychologiczno-pedagogiczne aspekty pedagogiki korekcyjnej i oddziaływań terapeutycznych (16 godz.)
Neuropsychologiczne aspekty funkcjonowania ucznia ze SPE (20 godz.)
Prawne podstawy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi w przedszkole, szkole i placówce (12 godz.)
Współpraca z rodziną dziecka i ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (12 godz.)
Planowanie, organizacja i dokumentowanie pomocy psychologiczo-pedagogicznej (20 godz.)
Problemy młodzieży i osób dorosłych z dysleksją (20 godz.)
Konstruowanie i ewaluacja indywidualnych i grupowych planów korekcyjno-kompensacyjnych (20 godz.)
Obserwacja w pracy terapeuty pedagogicznego (20 godz.)
Studium przypadku: dziecko z zaburzeniami rozwoju w kontekście praktycznych rozwiązań
rehabilitacyjnych, edukacyjnych i terapeutycznych (30 godz.)
PRZYGOTOWANIE DYDAKTYCZNO-METODYCZNE (150 godz.)
Logopedyczne aspekty trudności szkolnych (20 godz.)
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Diagnoza gotowości szkolnej (10 godz.)
Diagnoza funkcjonalna specyficznych trudności w uczeniu się (12 godz.)
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - elementy diagnozy i terapii (24 godz.)
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych z uczniami ze specyficznymi
trudnościami w nauce czytania i pisania (24 godz.)
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych z uczniami ze specyficznymi
trudnościami w nauce matematyki (24 godz.)
Metodyka zajęć terapeutycznych z uczniami z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego (24
godz.)
Profilaktyka specyficznych trudności w uczeniu się (12 godz.)
PROJEKT (8 godz.)
Seminarium projektowe (8 godz.)

Moduł dodatkowy dla osób nieposiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej

KSZTAŁCENIE KIERUNKOWE (60 godz.)
Dydaktyka specjalna (30 godz.)
Diagnostyka w pedagogice specjalnej (30 godz.)
PRAKTYKI (120 godz.)
Praktyka pedagogiczna (120 godz.) dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki
specjalnej
PRAKTYKI (180 godz.)
Praktyka pedagogiczna (180 godz.) dla osób nieposiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki
specjalnej
FORMA ZALICZENIA
Uzyskanie niezbędnych zaliczeń z poszczególnych przedmiotów, prace międzysemestralne oraz egzamin polegający
na obronie pracy dyplomowej.

Wykładowcy
Danuta Grzybowska
Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki specjalnej; absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalistka
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w obszarze oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej oraz diagnostyki pedagogicznej.
Od roku 1983 związana zawodowo z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie uzyskała stopień
doktora. Prowadzi zajęcia ze studentami na kierunku pedagogika specjalna oraz pedagogika wczesnej edukacji.
Koordynatorka programu dla specjalizacji „pedagogika specjalna z terapią pedagogiczną”. Gościnnie wykładała na
studiach podyplomowych z pedagogiki specjalnej na innych uczelniach wyższych Trójmiasta. Posiada doświadczenie
terapeuty wyniesione m.in. z pracy na tym stanowisku w szkole podstawowej.
W latach 1994-1995 uczestniczka międzynarodowego programu Tempus Adept. W jego ramach odbyła
dwumiesięczny staż naukowy na Uniwersytecie Kantabryjskim w Santander. Propagatorka stosowania globalnej
metody nauki czytania M.V. Troncoso w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi.
Autorka wielu artykułów w czasopismach naukowych polskich i zagranicznych, w tym m.in. na łamach kwartalnika
„Niepełnosprawność”. Ich tematyka związana jest głównie z szeroko rozumianym kształceniem uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
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Ceny dla kandydatów
Studia to inwestycja, która się zwraca

W Wyższej Szkole Bankowej szanujemy Twój czas i pieniądze, dlatego o finansach mówimy otwarcie. Nie mnożymy
dodatkowych opłat, nie przemycamy małym druczkiem ukrytych kosztów. U nas wiesz dokładnie, za co płacisz.
Studia podyplomowe to inwestycja, która zwraca się już w ich trakcie, w postaci nowych umiejętności i kontaktów,
które owocują w biznesie. Wybierz studia podyplomowe w WSB i przekonaj się na własnym przykładzie, jak
inwestować w siebie, aby czerpać z tego korzyści teraz i w przyszłości.

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

Rok nauki

Czesne

1 rok

1470 zł

2 raty
2 rok

1470 zł
(1 rata)

Rok nauki

Czesne

1 rok

315 zł

2 rok

315 zł

9 rat

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
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Ceny dla absolwentów WSB
Studia to inwestycja, która się zwraca

W Wyższej Szkole Bankowej szanujemy Twój czas i pieniądze, dlatego o finansach mówimy otwarcie. Nie mnożymy
dodatkowych opłat, nie przemycamy małym druczkiem ukrytych kosztów. U nas wiesz dokładnie, za co płacisz.
Studia podyplomowe to inwestycja, która zwraca się już w ich trakcie, w postaci nowych umiejętności i kontaktów,
które owocują w biznesie. Wybierz studia podyplomowe w WSB i przekonaj się na własnym przykładzie, jak
inwestować w siebie, aby czerpać z tego korzyści teraz i w przyszłości.

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

Rok nauki

Czesne

1 rok

1470 zł

2 raty
2 rok

1470 zł
(1 rata)

Rok nauki

Czesne

1 rok
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2 rok

315 zł

9 rat
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art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między gdynia a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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