
Fundacja Oświatowa-Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie 

 

 

Studia Podyplomowe 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  

 

 

Informacje: 

Fundacja-Oświatowa Europejskie Centrum Edukacyjne 

ul. T. Chałubińskiego 15, 75-581 Koszalin 

www.fundacja-ece.edu.pl 

Kontakt: 

tel. (94) 342 48 20 lub +48 516 195 778 

e-mail: bozena@fundacja-ece.edu.pl 

Studia prowadzi 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w porozumieniu 
z Fundacją Oświatową-Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie.  

Adresat studiów 

Studia przeznaczone są dla absolwentów magisterskich kierunku: psychologia albo 

studiów wyższych na kierunku pedagogika – wszystkie specjalności, pedagogika 
specjalna, logopedia ( zainteresowani uzyskaniem kompetencji merytorycznych), 

którzy posiadają uprawnienia pedagogiczne.  

Program studiów 

obejmuje m.in. 

1. Propedeutyka pediatrii z elementami genetyki i neurologii 

2. Podstawy pedagogiki specjalnej i edukacji włączającej 

3. Podstawy psychologii rozwoju dziecka 
4. Podstawy psychologii klinicznej i psychiatrii dziecięcej 

5. Diagnoza funkcjonalna i indywidualne programy edukacyjno - terapeutyczne 
6. Dysfunkcje rozwojowe i przeciwdziałanie im 

7. Integracja sensoryczna 

8. Trening interakcji i umiejętności wychowawczych 
9. Profilaktyka i terapia logopedyczna we wczesnym wspomaganiu 

10. Dydaktyka w zakresie edukacji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 
11. Warsztat w zakresie terapii Ruchu Rozwijającego 

12. Pomoc i nowoczesne technologie we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka 
13. Podstawy komunikacji alternatywnej i wspomagającej (ACC) 

14. Wspomaganie rozwoju ruchowego i rehabilitacja ruchowa dziecka 

15. Metodyka wczesnego wspomagania dzieci z opóźnieniami rozwojowymi  
16. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym dziecka 

17. Etyczne podstawy pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 
18. Teoretyczne, prawne i organizacyjne podstawy wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka 

19. Seminarium dyplomowe - projekt indywidualnego programu wczesnego 
wspomagania rozwoju 

20. Praktyka 

Organizacja 

 studia trwają 3 semestry (rozpoczęcie: październik lub w luty/marzec; 

 miejsce prowadzenia zajęć: Koszalin; 

 zajęcia odbywają się w formie jedno lub dwudniowych zjazdów (sobota/niedziela); 

 program obejmuje 450 godz. w tym 120 godz. praktyki 

 zajęcia są zorganizowane w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń, seminariów oraz 

konsultacji i są prowadzone w salach dydaktycznych 
lub pracowniach Fundacji. 

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach dydaktycznych oraz 
zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń wymaganych programem studiów. Absolwenci 

otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

Nabór Trwa 


