Szanowni Dyrektorzy oraz Nauczyciele!
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Milówce wraz z Instytutem
Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA w Katowicach wychodząc na przeciw Państwa prośbom
i potrzebom, pragnie przedstawić nową propozycję studiów podyplomowych, które będą
realizowane w siedzibie naszej placówki w Milówce przy ul. Dworcowej 17.
W dwóch poprzednich edycjach przeszkoliliśmy już 50 nauczycieli z powiatu żywieckiego
i okolic.
Aktualnie planujemy uruchomić następujące specjalności:
•

•

•

Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu – dwusemestralne
studia podyplomowe, skierowane do nauczycieli pragnących zdobyć kwalifikacje
i umiejętności do podejmowania działań wspierających i edukacyjnych dzieci
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, na poziomie indywidualnym jak i klasy szkolnej.
(Zespół Aspergera mieści się w spektrum autyzmu).
Diagnoza i terapia pedagogiczna – dwusemestralne studia podyplomowe skierowane
do nauczycieli, którzy chcą zdobyć kwalifikacje do prowadzenia indywidualnych
i grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą, mającymi trudności
w uczeniu się. Nauczyciele zostaną przygotowani do prowadzenia zajęć
psychoedukacyjnych, do udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
do prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych w celu pokonania trudności na
danym etapu edukacyjnym. Na zajęciach przedstawione zostaną również różnorodne
techniki pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym mającym
problemy z czytaniem, pisaniem (dysleksją, dysgrafią, dysortografią).
Diagnoza i terapia pedagogiczna po kursie kwalifikacyjnym – skierowane
do nauczycieli, którzy ukończyli wcześniej kurs kwalifikacyjny z zakresu diagnozy
i terapii pedagogicznej jako uzupełniające jednosemestralne studia podyplomowe.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.idn.edu.pl
Planowany termin uruchomienia tych kierunków to czerwiec b.r.( pod warunkiem zebrania
się odpowiedniej liczby osób), tak aby móc zakończyć je w maju 2018 r.

Nazwa specjalności

1
2
3

Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum
autyzmu
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Diagnoza i terapia pedagogiczna po kursie
kwalifikacyjnym

Koszt całkowity za studia
(opłata gwarancyjna 200 zł
jest opłatą wliczoną w
całkowity koszt)
2890,00 (płatne w 6 ratach)
2890,00 (płatne w 6 ratach)
1400,00 (płatne w 3 ratach)

Zgłoszenia prosimy wysyłać za pośrednictwem strony internetowej pod adresem:
http://idn.edu.pl/zgloszenie-studia/
Proszę pamiętać, aby wypełniając formularz zgłoszeniowy przy nazwie kierunku
koniecznie umieścić dopisek Milówka!
Jednocześnie wraz ze zgłoszeniem prosimy o dokonywanie wpłaty opłaty gwarancyjnej
200 zł –w tytule przelewu wpisując specjalność studiów oraz miejscowość (np. Autyzm
Milówka)
na numer konta:
ING BANK ŚLĄSKI 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262
Wierzymy, że nasza oferta wzbudzi Państwa zainteresowanie i zostanie dobrze
przyjęta. Dzięki naszej propozycji, możecie ukończyć studia w pobliżu swojego miejsca
zamieszkania, nie narażając się na dodatkowe koszty dojazdu do Katowic.
W celu zasięgnięcia dokładniejszych informacji dotyczących studiów podyplomowych
realizowanych w Milówce, proszę o kontakt telefoniczny pod nr 500 012 950 lub 338642125.

