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Absolwent Studiów Podyplomowych Edukacja i rehabilitacja osób z
niepełnosprawnością intelektualną jest wyposażony w interdyscyplinarną
wiedzę i umiejętności pedagogiczno-psychologiczno-społeczne do pracy
dydaktycznej, wychowawczej, terapeutycznej z osobami z
niepełnosprawnością intelektualną. Posiada umiejętności dostrzegania
oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i
praktycznych z zakresu swojej specjalności oraz
jest nastawiony na działalność prospołeczną i samodoskonalenie.
Absolwent dysponuje wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych
człowieka, dysfunkcji organicznych,
psychicznych i społecznych oraz możliwości edukacyjnych, społecznozawodowych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych osób z
niepełnosprawnością intelektualną. Posiada
umiejętności w zakresie wybranej specjalności odpowiadającej typowi
placówki specjalnej bądź rodzajowi i stopniowi niepełnosprawności.
Ponadto ma opanowane metody stymulacji, usprawniania, terapii i
kształcenia adekwatnego do możliwości psychofizycznych tych osób.
Absolwent posiada umiejętności umożliwiające mu korzystanie z literatury
w zakresie pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz
dostrzegania i samodzielnego
rozwiązywania problemów naukowych, edukacyjnych i rehabilitacyjnych.
Bardzo ważnym elementem Studiów, jest właściwa realizacja treści
programowych związanych ze specjalnością. Maja one charakter
teoretyczny i praktyczny. Do treści teoretycznych pozwalających na
zdobycie odpowiedniej wiedzy w zakresie edukacji, rehabilitacji i wsparcia
osób z niepełnosprawnością intelektualną należą min. zagadnienia z
zakresu; psychologii osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogiki
specjalnej, pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną, edukacji i
życia osób niepełnosprawnych w integracji, wsparcia w życiu i pracy osób z
niepełnosprawnością w środowisku lokalnym, wspierania rodzin i osób z
niepełnosprawnością. Tak określona wiedza teoretyczna umożliwia
wprowadzenie treści o charakterze praktycznym zadaniem, których jest
wyposażenie absolwentów w umiejętności pozwalające na prowadzenie
działalności
wychowawczej, dydaktycznej, rehabilitacyjnej i korekcyjnej z osobami
niepełnosprawnymi intelektualnie. Służy temu kształcenie z zakresu grupy
metodyk takich jak: metodyka
nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością umysłowa, metody
wspomagania osób niepełnosprawnych, metodyka zajęć pozalekcyjnych i
pozaszkolnych z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawna intelektualnie oraz
takich treści jak: terapia muzyka, bajka, drama, ruchem, itd. Bardzo
ważnym elementem Studiów jest praktyka, w trakcie, której następuje
doskonalenie i weryfikacja wiedzy teoretycznej jak również nabywanie
nowych umiejętności praktycznych.
Absolwent Studiów posiada następujące kompetencje:
- wiedze teoretyczna, pozwalająca na właściwe rozumienie problemów
osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin, szerszego otoczenia
oraz możliwości ich rewalidacji;
- umiejętności rozpoznawania i diagnozowania możliwości
psychofizycznych, cech osobowości, kompetencji społeczno- zawodowych
(w aspekcie pedagogicznym) oraz programowania pracy edukacyjnorehabilitacyjno-terapeutycznej;
- oceny normalizacji, autonomii, autorewalidacji oraz warunków pomyślnej
integracji i edukacji inkluzywnej;
- umiejętność stosowania różnorodnych metod i technik; wspomagana
rozwoju, rewalidacyjnych i terapeutycznych;
- umiejętność organizacji zajęć edukacyjnych, wspierających rozwój
społeczno-zawodowy, terapeutycznych, pozalekcyjnych, itd.,
- przygotowanie do pracy z rodzicami, organizacjami i instytucjami
działającymi w środowisku lokalnym,
- umiejętności komunikacyjne charakterystyczne dla nauczyciela-
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terapeuty osób z niepełnosprawnością intelektualna, korzystania z wiedzy
z zakresu pedagogiki, psychologii, w kontaktach z osobami
niepełnosprawnymi,
- predyspozycje do podejmowania samokształcenia, doskonalenia swojej
wiedzy i umiejętności.
Absolwent Studiów Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością
intelektualną to wykształcony pedagog-terapeuta, nauczyciel i
wychowawca, kreatywny, innowacyjny,
doskonalący siebie i techniki swojej pracy, posiadający rozległa wiedze
ogólną i specjalistyczną. Absolwent prezentuje postawy humanistyczne:
otwartości i dialogu, szacunku dla innych, wrażliwości na potrzeby
człowieka niepełnosprawnego.
Absolwenci posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela
w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych,
gimnazjach specjalnych, szkołach
ponadgimnazjalnych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i
młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz
dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ośrodkach
umożliwiających dzieciom i
młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dzieciom
i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami
sprzężonymi realizacje obowiązku
rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i
obowiązku nauki, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnowychowawczych z dziećmi i młodzieżą z
upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
Absolwenci są tez przygotowani do pracy na stanowisku: wychowawcy,
nauczyciela, nauczyciela wspierającego, pedagoga -terapeuty, specjalistypedagoga, pedagoga rehabilitanta, instruktora terapii, doradcy w różnych instytucjach w tym w:
placówkach oświatowo-wychowawczych zajmujących sie osobami z
lekkim, głębszym oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego,
poradniach specjalistycznych, placówkach opieki, wychowania i
rehabilitacji, agendach służb socjalnych, placówkach służby zdrowia,
oświatowych agendach samorządowych oraz sadownictwie.
Przygotowanie do pracy w
szkolnictwie wymaga ukończenia specjalności nauczycielskiej (zgodnie z
rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w
sprawie standardów kształcenia nauczycieli).
W przygotowaniu koncepcji kształcenia uczestniczyli nauczyciele,
wychowawcy z Specjalnych
Ośrodków Szkolno-Wychowawczych dla dzieci niepełnosprawnych
ruchowo, niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci niesłyszących

9

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji nadawany
po ukończeniu studiów podyplomowych
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Nazwa instytucji współpracujących
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Wymagania wstępne

SOSW ul Policka
SOSW ul. Jagiellońska
SOSW w Tanowie
DPS Nowe Czarnowo . Szkoła Integracyjna Stargard
SOSW w Policach
Współpraca polegała na wspólnym opracowaniu koncepcji, konsultacjach i
weryfikacji
koncepcji w trakcie praktyk słuchaczy
Przygotowanie pedagogiczne, studia I lub II stopnia
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