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Studia podyplomowe

WCZESNE I CAŁOŻYCIOWE WSPOMAGANIE
ROZWOJU, EDUKACJI I REWALIDACJI UCZNIÓW
Z AUTYZMEM I/LUB ZESPOŁEM ASPERGERA
Adresaci
Studia kierowane do osób z wykształceniem wyższym z zakresu: pedagogiki przedszkolnej, pedagogiki
wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej (wszystkie specjalności), pedagogiki o specjalności
nauczycielskiej, absolwentów kierunków nauczycielskich, z uprawnieniami pedagogicznymi.
Ogólny cel kształcenia
Studia w ww. zakresie umożliwią uczestnikom nabycie wiedzy dotyczącej potrzeb rozwojowych
i możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży z autyzmem lub/i Zespołem Aspergera (lub innymi
zaburzeniami z tak zwanego spektrum autyzmu). Studia z tego zakresu pozwolą zdobyć umiejętności
potrzebne do pracy (wspomagania rozwoju i organizowania terapii pedagogicznej) z wyżej wymienionymi
adresatami, zastosować specyficzne metody nauczania i wychowania.
Absolwent studiów podyplomowych w ww. zakresie:
Absolwent jest przygotowany w szczególności do pracy z małymi dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub/i Zespołem Aspergera w publicznych i niepublicznych
placówkach zajmujących się edukacją i terapią osób z autyzmem na przestrzeni całego ich życia takich
jak: specjalne ośrodki szkolno - rewalidacyjne (wychowawcze) dla dzieci i młodzieży z autyzmem lub/i
Zespołem Aspergera, przedszkola terapeutyczne- przedszkola specjalne dla dzieci z autyzmem lub/i
Zespołem Aspergera, klasy dla dzieci z autyzmem lub/i Zespołem Aspergera w zespołach szkół
specjalnych lub specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, szkołach, klasach integracyjnych,
centrach aktywizacji społeczno-zawodowej dla dorosłych osób z autyzmem lub/i Zespołem Aspergera
oraz osób zainteresowanych.
Świadectwo
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym,
Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia
praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Wymagania stawiane kandydatom przy przyjmowaniu na studia podyplomowe
 złożenie podania o przyjęcie na studia
 złożenie kwestionariusza osobowego
 złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów (potwierdzona za zgodność z przedłożonym
dokumentem) kopia dwustronna
 dowód osobisty do wglądu
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Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:







Wczesny autyzm dziecięcy,
Zespół Aspergera - diagnoza i terapia - psychostymulacja i psychokorekcja, wczesne wspomaganie
rozwoju, rewalidacja,
Nauczanie i wychowanie uczniów/osób z autyzmem/Zespołem Aspergera,
Metodyka komunikacji alternatywnej,
Arterterapia: sposoby oddziaływania a wiek wychowanka,
Podstawy prawne udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placówce
oświatowej.

Czas trwania studiów: 3 semestry, 470 godzin (350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim
kontakcie z prowadzącym, 120 godz. praktyka w wybranej placówce).
Miejsce realizacji studiów: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego
w Pabianicach, ul. Kazimierza 8
Cena: 2 900 zł, płatność w ratach
Dokumenty należy składać w siedzibie Powiatowego
i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8.
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Termin składania dokumentów: 20.09.2019 r.
Więcej informacji uzyskać można:
PODNiDM – tel. 42 215 42 42, p. Magdalena Stefaniak
WSBiNoZ – tel. 42 683 44 44, p. Ewelina Bursztynowicz, p. Agnieszka Pacocha
oraz na www.podn-pabianice.pl, www.medyk.edu.pl

Dyrektor PODNiDM w Pabianicach
Małgorzata Biegajło

Pełnomocnik Rektora d.s. studiów podyplomowych
WSBiNoZ w Łodzi
Ewelina Bursztynowicz

