Nauk Społecznych
TYFLOPEDAGOGIKA (dla kandydatów z przygotowaniem pedagogicznym)
Studia przeznaczone dla osób posiadających dyplom licencjata lub magistra
kierunku pedagogika, jak również dla osób, które ukończyły studia wyższe na
kierunkach innych niż pedagogiczne, np. logopedia, psychologia, posiadających
przygotowanie pedagogiczne, a nie dysponujących przygotowaniem z zakresu
pedagogiki specjalnej
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela - tyflopedagoga prowadzącego
Jakie kwalifikacje/
zajęcia wczesnego wspomagania z dziećmi z dysfunkcją wzorku zgodnie z
uprawnienia po
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w
studiach?
sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017 poz.
1635). Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela - tyflopedagoga zgodnie
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu
nauczyciela, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017
poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia
2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2017 poz. 1578)
Liczba punktów ECTS: 62 ECTS
450 dydaktycznych
Liczba godzin:
Czy program obejmuje Praktyka asystencka - 60 godzin
praktyki?
Praktyka asystencko-pedagogiczna - 120 godzin
Studia podyplomowe mają przyczynić się do nabycia przez słuchacza m.in.:
Skrócony opis oferty
niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej do pracy z dziećmi, młodzieżą i
osobami dorosłymi z dysfunkcją wzroku; umiejętności projektowania i realizowania
programów rewalidacji indywidualnej i grupowej; umiejętności praktycznych do
pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej i rewalidacyjnej z dziećmi, i
młodzieżą niewidomą i słabo widzącą w przedszkolach, szkołach specjalnych,
integracyjnych i ogólnodostępnych oraz poradniach psychologicznopedagogicznych i innych instytucjach działających na rzecz osób z dysfunkcją
wzroku; wiedzy dotyczącej procesu doboru pomocy optycznych, nieoptycznych i
innych pomocy rehabilitacyjnych dla ucznia słabo widzącego i niewidomego;
diagnozowania potrzeb oraz projektowania i organizowania efektywnego procesu
edukacji i terapii osób niewidomych i słabo widzących na różnych poziomach
edukacji, a także efektywnej współpracy w zespołach specjalistycznych.
Wydział:
Nazwa studiów:
Dla kogo?

Studia trwają trzy semestry. Program kształcenia umożliwia uzyskanie przez
słuchacza 62 punktów ECTS. Treści programowe obejmują moduł merytoryczny
(wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej, andragogika specjalna,
tyflopedagogika, anatomia, fizjologia i patologia narządu wzroku, wczesne
wspomaganie rozwoju dzieci z dysfunkcją, psychologiczne i społeczne aspekty
uszkodzenia wzroku, czynności dnia codziennego, komunikacja interpersonalna,
wspieranie i praca z rodzicami dzieci niewidomych i słabowidzących, historia
niepełnosprawności, diagnostyka w pedagogice specjalnej, komputerowe techniki
informacyjne dla osób z dysfunkcją wzroku, doradztwo zawodowe, muzykoterapia,
metody relaksowo-koncentrujące) i dydaktyczno-metodyczny (metodyka nauczania i
wychowania dzieci niewidomych i słabowidzących, dydaktyka specjalna,
rehabilitacja wzroku, rewalidacja dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku, techniki
brajlowskie, podstawy orientacji przestrzennej i poruszania się osób z dysfunkcją

wzroku, instytucjonalne formy opieki nad dziećmi i młodzieżą, arteterapia, grafika
dotykowa).
W ramach studiów słuchacz będzie mógł nabyć umiejętność posługiwania się
pismem punktowym Braille'a (27 h). Przedmiot realizowany w formie
laboratoriów. Nowością programową są zajęcia z zakresu muzykoterapii, metod
relaksowo-koncentrujących oraz grafiki dotykowej.
Warunkiem ukończenia studiów jest osiągnięcie określonych w programie efektów
Wymogi związane z
ukończeniem studiów: uczenia się, wymaganej liczby punktów ECTS, złożenie dokumentacji
potwierdzającej odbycie praktyk, napisanie pracy dyplomowej, która zostanie
pozytywnie oceniona przez promotora i recenzenta, a także złożenie egzaminu
dyplomowego
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych po
Warunki otrzymania
wypełnieniu wszystkich zobowiązań dydaktycznych i finansowych określonych w
świadectwa:
umowie
ok. 1700 zł (kwota uzależniona od ilości słuchaczy, możliwość płatności w ratach)
Cena za semestr:
Trzy semestry, w trybie niestacjonarnym, w wybrane soboty i niedziele w godzinach
Organizacja zajęć:
8.00 - 20.00, w budynku UJD przy ul. Waszyngtona 4/8
Dane kontaktowe: adres, Zapraszamy na stronę: www.tyflopedagogika.ujd.edu.pl
mail, telefon, strona
www
Sekretariat:
mgr Wiesława Nabiałczyk
ul. Waszyngtona 4/8; p.329
42-200 Częstochowa
tel. 343784240 lub 503427480
e-mail: w.nabialczyk@ujd.edu.pl
Kierownik:
dr Izabela Wrona-Meryk
ul. Waszyngtona 4/8
pok. 324
42-200 Częstochowa
Tel. 514 369 660
e-mail: tyflopedagogika@ujd.edu.pl

