
    

        Studia Podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej 

  

             Studia adresowane są do nauczycieli przedszkoli oraz 

szkół podstawowych (klasy I-III i IV-VI) a także pedagogów, 

którzy pragną nabyć lub udoskonalić swoje kompetencje w 

zakresie diagnozowania trudności w uczeniu się u dzieci oraz 

przygotować się do prowadzenia terapii pedagogicznej dla dzieci 

z trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu w klasach I-III oraz 

IV-VI.  

 Dodatkowo proponujemy także moduł zajęć 

przygotowujących do pracy z uczniem z niepełnosprawnością 

intelektualną i/lub zmysłową (słuchową i wzrokową) w 

środowisku szkoły ogólnodostępnej. Zajęcia prowadzone są 

przez pracowników Instytutu Pedagogiki KUL oraz terapeutów – 

praktyków.              

 W studiach mogą wziąć udział nauczyciele zatrudnieni w 

przedszkolach i szkołach, a także absolwenci kierunków 

nauczycielskich i pedagogicznych (posiadający kwalifikacje 

pedagogiczne). W studiach mogą wziąć udział także absolwenci 

studiów licencjackich.           

 Studia trwają 3 semestry, obejmują 350 godzin zajęć 

(wykładów i ćwiczeń) oraz 60 godzin praktyk. Program studiów 

jest w pełni zgodny z ze standardami kształcenia nauczycieli 

zawartymi w Rozporządzeniu z dn. 17.01.2012.             

 Zajęcia odbywać się będą w piątki po południu i w soboty w 

terminie od października 2014 do stycznia 2016. Cena za 

semestr zajęć – 1500 zł, istnieje możliwość płatności w ratach.  

Rekrutacja: od czerwca do  września 2014 r. 

     

Kontakt: 

Kierownik studiów: dr Ewa Domagała-Zyśk, ewadom@kul.pl 
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