Psychologia w edukacji i wychowaniu
- Kierunek - studia podyplomowe
Niestacjonarne 2 semestry Rekrutacja zakończona OD PAŹDZIERNIKA

Opis kierunku
Studia niestacjonarne w salach wykładowych.
W trakcie zjazdów spotkasz się z wykładowcą oraz pozostałymi uczestnikami osobiście. W przypadku decyzji
Ministerstwa Edukacji i Nauki o braku możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych, zajęcia dydaktyczne będą
prowadzone zdalnie.

Studia stanowią odpowiedź na zgłaszane niewystarczające przygotowanie psychologiczne do pracy z dziećmi i
młodzieżą. Proponowana tematyka jest szansą na zdobycie i pogłębienie specjalistycznej wiedzy, która przyczyni się
do rozumienia ludzkich zachowań, umożliwi poznawanie czynników ułatwiających i utrudniających uczenie się oraz
nauczanie, pozwoli udzielać wsparcia i przeciwdziałać nieprawidłowościom. Omawiane zagadnienia będą dotyczyły
m.in.: postaw, motywacji, emocji, procesów poznawczych, komunikacji, różnic indywidualnych, zaburzeń rozwoju i
zachowania dzieci i młodzieży (ADHD, ADD, Autyzm, Zespół Aspergera, zaburzenia lękowe, zaburzenia opozycyjnobuntownicze, specyficzne trudności w uczeniu się).

Co zyskujesz?
Studia przybliżą i pomogą Ci wykorzystać współczesną wiedzę psychologiczną w pracy dydaktyczno wychowawczej.
Otrzymasz wiedzę z zakresu m.in.: psychologii ogólnej, psychologii społecznej, psychologii rozwojowej,
zaburzeń rozwoju i zachowania dzieci i młodzieży, psychologicznych kontekstów komunikacji,
optymalizacji procesów nauczania i wychowania, metodyki prowadzenia zajęć wspierających rozwój
dzieci i młodzieży, etyki i wypalenia zawodowego.
Uczestnicy uzyskają teoretyczne i praktyczne przygotowanie do działań profilaktycznych i
interwencyjnych oraz dowiedzą się jak rozpoznawane są zaburzenia.

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 szczecin
a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Dla kogo?
Studia adresowane są do osób zainteresowanych zastosowaniem wiedzy psychologicznej w edukacji i
wychowaniu dzieci i młodzieży.
Studia przeznaczone są dla pedagogów, terapeutów, nauczycieli, wychowawców, pracowników
przedszkoli, pracowników świetlic, pracowników opieki społecznej i innych osób pracujących z dziećmi i
młodzieżą.

Program studiów
Program studiów podyplomowych na kierunku Psychologia w edukacji i wychowaniu

Liczba miesięcy nauki:
9

Liczba godzin: 185

Liczba zjazdów: 12

Liczba semestrów: 2

PSYCHOLOGIA W EDUKACJI W WYCHOWANIU (185 godz.)
Neurobiologiczne podstawy funkcjonowania człowieka (15 godz.)
Psychologia ogólna – wybrane zagadnienia (30 godz.)
Psychologia społeczna – wybrane zagadnienia (30 godz.)
Psychologia rozwojowa - wybrane zagadnienia (15 godz.)
Zaburzenia rozwoju dzieci i młodzieży (15 godz.)
Różnice indywidualne i style uczenia się (10 godz.)
Narzędzia coachingowe - metody pracy odkrywające i wydobywające potencjał dzieci i młodzieży (10
godz.)
Psychoedukacja dzieci i młodzieży. Drama w terapii i edukacji (10 godz.)
Warsztat pracy wychowawcy dzieci i młodzieży (10 godz.)
Psychologiczne konteksty komunikacji. Komunikacja empatyczna (15 godz.)
Wspomaganie rozwoju kompetencji społecznych dla dzieci z zachowaniami problemowymi (15 godz.)
Aspekty etyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą (10 godz.)
Forma zaliczenia
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Test semestralny

Egzamin końcowy

Special promotion for candidates.
Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się na studia bez wychodzenia z domu.
Zapisując się do 10 stycznia, zyskujesz 1000 zł:

do 10 stycznia
zł

600 zł zniżki w czesnym odliczane na pierwszym roku studiów
400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

1000 zł
taniej
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