Studia Podyplomowe: Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

Adresat studiów
Studia mają charakter doskonalący i są adresowane do nauczycieli, pedagogów
szkolnych, pracowników socjalnych, kuratorów, osób zatrudnionych w placówkach
wspierających pracę przedszkola i szkoły, placówkach opiekuńczo- wychowawczych,
poradniach, świetlicach terapeutycznych i socjoterapeutycznych, domach dziecka,
którzy są zainteresowani udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom, wychowawcom, nauczycielom.
Cel studiów
Celem studiów jest zdobycie pogłębionych umiejętności m. in. w zakresie:
organizowania i prowadzenia działań pomocowych wobec wspomaganych oraz
wspierających rodziców i nauczycieli, diagnozowania i identyfikowania środowiska
życia, potrzeb społecznych, trudności wychowawczych, edukacyjnych osób
korzystających ze wsparcia, metodyki pracy ze wspomaganymi, a także
konstruowania warsztatu pracy doradcy.
.Zdobyta wiedza i umiejętności dadzą możliwość pełnienia roli lidera w
projektowaniu, organizacji i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w
obrębie rozwiązywania problemów wychowawczych, edukacyjnych i zawodowych.
Absolwenci mogą wykorzystywać zdobyte kompetencje w dotychczas pełnionych
rolach zawodowych lub podejmować zatrudnienie w instytucjach edukacyjnych,
zgodnie ze wcześniej uzyskanymi kwalifikacjami. Studia, m. in., przygotowują do
realizacji zadań wynikających z rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania i
organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach.

Formy zajęć
Zajęcia dydaktyczne są prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń z wykorzystaniem
technik multimedialnych oraz metod aktywizujących uczestników zajęć. Studia trwają
2 semestry.
Forma zakończenia studiów
Absolwent Studiów Podyplomowych Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna
otrzymuje świadectwo ukończenia studiów, zgodnie ze wzorem określonym
rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Świadectwo może być
wydane osobie, która otrzymała oceny pozytywne ze wszystkich przedmiotów
objętych planem studiów, potwierdzających osiągnięcie przez słuchacza efektów
kształcenia w zakresie: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Studia obejmować będą następujące zagadnienia:
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wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej
wybrane zagadnienia psychologii klinicznej
poradnictwo rodzinne
poradnictwo wychowawcze
poradnictwo edukacyjno-zawodowe
diagnoza środowiska życia wspomaganych
identyfikowanie potrzeb społecznych
diagnozowanie trudności wychowawczych i edukacyjnych
metodyka pracy z grupą
trening umiejętności doradczych
organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży
projektowanie zajęć wspierających nauczycieli
metodyka pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami
rozwojowymi i edukacyjnymi
profilaktyka wypalenia zawodowego
profilaktyka przemocy

