Przygotowanie pedagogiczne dla
psychologów
- Kierunek - studia podyplomowe
Niestacjonarne 2 semestry Rekrutacja zakończona OD PAŹDZIERNIKA

Cel studiów
Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela
psychologa oraz przygotowanie uczestników do kompleksowej realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych,
dydaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych
w przedszkolach, szkołach oraz placówkach systemu oświaty. W trakcie praktyk pedagogicznych absolwenci nabędą
umiejętności zawodowe przez aktywną realizację zajęć edukacyjnych oraz zadań z obszaru pomocy psychologicznopedagogicznej.

Co zyskujesz?
Przygotujesz się do pracy w przedszkolach, szkołach oraz innych placówkach oświatowych
Poznasz procesy rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się
Przygotujesz się do kompleksowego realizowania zadań dydaktycznych, doskonalenia kompetencji
wychowawczych i opiekuńczych, samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do
potrzeb i możliwości uczniów
Odbędziesz praktyki pedagogiczne, dzięki którym zdobędziesz doświadczenie w pracy opiekuńczowychowawczej z uczniami, niezbędne do zarządzania grupą, diagnozowania indywidualnych potrzeby
uczniów oraz konfrontowania nabytej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością
pedagogiczną w działaniu praktycznym.

Dla kogo?
Dla absolwentów studiów na kierunku psychologia , którzy planują uzyskać uprawnienia do pracy w
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przedszkolu, szkole i placówce oświatowej oraz posiadają dyplom magistra psychologii.
Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku 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).

Program studiów
Program kierunku
188 godz., 120 godz. praktyk, 12 zjazdów, 3 semestry

Liczba miesięcy nauki:
12

Liczba godzin: 188 +
120 godz. praktyk

Liczba semestrów: 3

PRZYGOTOWANIA W ZAKRESIE PEDAGOGICZNYM (60 godz.)
Podstawy pedagogiki ogólnej (12 godz.)
Doradztwo edukacyjno-zawodowe (12 godz.)
Teoria wychowania (12 godz.)
Warsztat umiejętności wychowawczych (12 godz.)
Koncepcje pracy i etyka zawodu nauczyciela psychologa (12 godz.)
MODUŁ PRZYGOTOWANIA W ZAKRESIE DYDAKTYCZNYM (120 godz.)
Wspomaganie nauczycieli i rodziców w działaniach wychowawczych (12 godz.)
Diagnoza w pracy nauczyciela psychologa (16 godz.)
Metodyka pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się (16 godz.)
Podstawy dydaktyki ogólnej

(12 godz.)

Wspieranie rozwoju dziecka na poszczególnych etapach rozwojowych (12 godz.)
Interwencja kryzysowa i mediacje (12 godz.)
Bezpieczeństwo i profilaktyka zdrowia dzieci w placówkach edukacyjnych (12 godz.)
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej (12 godz.)
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna (16 godz.)
PROJEKT (8 godz.)
Seminarium projektowe (8 godz.)
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PRAKTYKI (120 godz.)
Praktyka w przedszkolu (40 godz.)
Praktyka w szkole podstawowej (40 godz.)
Praktyka w szkole ponadpostawowej (40 godz.)
FORMA ZALICZENIA
Prace międzysemestralne oraz egzamin końcowy polegający na obronie pracy dyplomowej.

Wykładowcy
Anna Pyć
mgr Anna Pyć - jest matematykiem i terapeutą pedagogicznym, nauczycielem dyplomowanym – absolwentka
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od szesnastu lat prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą, w czasie których
wdraża elementy terapii pedagogicznej. Będąc praktykiem dokonuje diagnozy umiejętności uczniów, kontroluje i
ocenia zdobywane przez nich wiedzę i umiejętności oraz przeprowadza ewaluację wykorzystywanych metod
nauczania. Dostosowuje narzędzia codziennej pracy nauczyciela do specjalnych potrzeb uczniów. Jako wicedyrektor
na co dzień sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą nauczycieli, a także
współdziała z dyrektorem szkoły w zakresie prac organizacyjnych w placówce. Wykładowca w Wyższej Szkole
Bankowej w Gdańsku na kierunku Pedagogika oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Emilia Niemiec-Jasińska
Emilia Niemiec-Jasińska – psycholog, oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła Uniwersytet Gdański
oraz studia z zakresu psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Od 17 lat związana zawodowo ze
szkołą, gdzie zajmuje się psychologicznym
i pedagogicznym wsparciem dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Szczególnie zainteresowana organizacją kształcenia
dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Od 2017 roku wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej na kierunku Pedagogika i Pedagogika wczesnoszkolna i
przedszkolna.
mgr Monika Modrzejewska-Szeląg
Menedżer kierunku Pedagogika i wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.
Jest surdologopedą, terapeutą pedagogicznym, terapeutą wczesnej interwencji oraz integracji sensorycznej,
nauczycielem przedszkolnym i wczesnoszkolnym – absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Marii
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Curie Skłodowskiej. Nauczyciel dyplomowany w SP nr 19 w Gdańsku. Prowadzi zajęcia z zakresu pedagogiki
specjalnej, logopedii, a także terapii pedagogicznej. Jest praktykiem, od 20 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich rodzinami. Od 2016 roku, jako menedżer kierunku pedagogika,
specjalizuje się w kwestiach związanych z kształceniem nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych.
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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
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