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KURS KWALIFIKACYJNY z zakresu OLIGOFRENOPEDAGOGIKI 

Rok szkolny 2014/2015 
 
ADRESACI KURSU: 
Nauczyciele i wychowawcy placówek szkolnictwa specjalnego nie posiadający kwalifikacji do 
pracy z dziećmi i młodzieŜą niepełnosprawną intelektualnie. Nauczyciele i wychowawcy szkół 
(klas) integracyjnych oraz inni zainteresowani nauczyciele z wykształceniem wyŜszym                     
i przygotowaniem pedagogicznym. 
 
CELE KURSU: 
WyposaŜenie uczestników kursu w wiedzę umoŜliwiającą racjonalne programowanie                              
i podejmowanie skutecznych oddziaływań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku             
do dzieci i młodzieŜy upośledzonej umysłowo w róŜnym stopniu (lekkim, umiarkowanym   
i znacznym), przebywających w placówkach szkolnictwa specjalnego oraz środowisku 
rodzinnym. 
 
EFEKTY KURSU: 
Po ukończeniu kursu uczestnicy nabędą umiejętności planowania pracy dydaktyczno – 
wychowawczej z uwzględnieniem współczesnych koncepcji nauczania i uczenia się oraz 
wychowania osób niepełnosprawnych umysłowo; trafnego doboru i stosowania współczesnych 
form i metod kształcenia oraz usprawniania społecznego osób niepełnosprawnych umysłowo; 
podejmowania czynności diagnostycznych (diagnoza psychopedagogiczna) w zakresie 
określenia u dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej umysłowo, trudności w uczeniu się oraz 
ujawnianiu reakcji społecznie oczekiwanych; prowadzenia pracy w środowisku rodzinnym dzieci 
niepełnosprawnych umysłowo (poradnictwo rodzinne). 
 
CZAS TRWANIA KURSU: 
260 godzin dydaktycznych + 150 godzin praktyki 
 
ORGANIZACJA ZAJ ĘĆ: 
Wykłady i ćwiczenia – dwa razy w miesiącu, w systemie weekendowym. 
 
KWALIFIKACJE UCZESTNIKÓW: 
Kwalifikacje do pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej z dziećmi upośledzonymi 
umysłowo w róŜnym stopniu (Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego, zgodnie  
z wymogami Rozporządzenia MEN) 
 
KOSZT KURSU: 
1 850 zł - płatne jednorazowo lub w dwóch ratach  
 
UWAGI ORGANIZACYJNE: 
Po skompletowaniu grupy i uzyskaniu zgody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu  
na prowadzenie kursu uczestnicy zostaną poinformowani o szczegółach dotyczących 
organizacji kursu terminie rozpoczęcia zajęć. 
Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty 
zgłoszenia oraz poświadczenia o zatrudnieniu w szkole/placówce (faksem lub pocztą). 


