
TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ  2 semestry 

 
Studia podyplomowe w zakresie Terapii pedagogicznej z elementami integracji sensorycznej są skierowane 

do absolwentów studiów wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne. 

Absolwenci są przygotowani do realizacji zadań w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom 

napotykającym trudności w realizacji wymagań edukacyjnych szkoły; rozpoznawania indywidualnych możliwości rozwojowych 

ucznia (diagnoza i prognoza pedagogiczna) zarówno w sferze motywacji do uczenia się, jak i w zakresie posiadanych 

umiejętności szkolnych oraz możliwości uczenia się. Organizowania i prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 

dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiających uzyskanie osiągnięć zgodnych 

z programem dla danego etapu edukacyjnego. 

Program studiów został ukierunkowany na zrozumienie specyfiki prowadzenia zajęć terapeutycznych, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na indywidualne potrzeby dziecka. Absolwenci posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu 

psychopedagogicznych podstaw prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tworzenia programów 

terapeutycznych, ich zastosowania w codziennej praktyce edukacyjnej, monitorowania i diagnozowania dziecka 

oraz wykorzystania elementów integracji sensorycznej w pracy terapeutycznej.  

Absolwenci posiadają uprawnienia do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 

korekcyjno-kompensacyjne) we wszystkich typach przedszkoli, szkołach oraz w innych placówkach edukacyjnych zajmujących 

się prowadzeniem terapii pedagogicznej dzieci.  

Absolwenci uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka po spełnieniu dodatkowo 

wymogów określonych w odrębnych przepisach. 
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PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE 140 - 140 33 

1 Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej 20 - 20 3 

2 Wybrane zagadnienia logopedii i zaburzeń rozwoju mowy 15 - 15 3 

3 Organizacja procesu terapeutycznego 15 - 15 3 

4 Problematyka rozwoju i samorealizacji człowieka 10 - 10 3 

5 Specyfika pracy z uczniem niepełnosprawnym 10 - 10 3 

6 
Socjoterapia w pracy z uczniem niedostosowanym, zagrożonym 
niedostosowaniem i z zaburzeniami zachowania 15 - 15 3 

7 Wybrane zagadnienia z metodyki edukacji wczesnoszkolnej 15 - 15 3 

8 Podstawowe założenia terapii SI a dieta sensoryczna 10 - 10 3 

9 Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej 10 - 10 3 

10 Logopedyczny aspekt terapii integracji sensorycznej 10 - 10 3 

11 Diagnoza i terapia SI u dzieci z różnymi deficytami 10 - 10 3 

 
PRZYGOTOWANIE DYDAKTYCZNE 100 40 60 23 

12 
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami 
rozwoju ruchowego 20 10 10 4 

13 
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami 
rozwoju emocjonalnego i społecznego 20 10 10 4 

14 
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci 
ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania 20 10 10 4 

15 
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci 
ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki 20 10 10 4 

16 Seminarium 20 - 20 7 

 łącznie 240 40 200 56 

17 Praktyka  60 4 
 

WYMAGANE DOKUMENTY   

 podanie o przyjęcie na studia 
 dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia - czytelna kserokopia (oryginał do wglądu) 
 dowód osobisty - czytelna kserokopia (oryginał do wglądu) 
 dwa aktualne, podpisane zdjęcia  

format zgodny z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych 
 potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 50 zł  

Bank Pekao S.A. numer rachunku:  41 1240 5598 1111 0000 5034 6507 
 

Dokumenty należy składać w WSIiE TWP Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie 
11-400 Kętrzyn, ul. Asnyka 10, pokój 16 lub 114  
tel. 89 752 37 53 wew.32 lub 40, kom. 519 062 016 oraz 533 456 255 
 

WYSOKOŚĆ CZESNEGO w zł /możliwość opłaty w ratach/ 
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