
 

 
   

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Nazwa kursu kwalifikacyjnego Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym 

Cel Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym. 

Adresaci i organizacja zajęć 
Wymagania w zakresie wykształcenia  

i doświadczenia zawodowego 
Wymagane dokumenty 

1. Adresaci: 

 nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej  
2. Łączna liczba godzin:  

 240 godz. 
3. Komponenty kursu: 

 metodyka nauczania języka angielskiego 
w okresie wczesnoszkolnym – 70 godz. 

 praktyki – 60 godz. 

 doskonalenie języka obcego – 50 godz. 

 praca własna – 60 godz. 
 

Utworzone zostaną 4 grupy po 25 osób 
 

1. Nauczyciele posiadający kwalifikacje do pracy  
w edukacji wczesnoszkolnej. 

1. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych na 
kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do 
pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub 
wczesnoszkolnych lub zakładu kształcenia nauczycieli w 
specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku 
przedszkolnym lub wczesnoszkolnym, potwierdzona za 
zgodność z oryginałem. 

2. Nauczyciele legitymujący się dokumentem 
potwierdzającym  znajomości języka angielskiego co 
najmniej na poziomie średniozaawansowanym  (poziom 
B1). 

2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość 
języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym  
(poziom B1). 
 

3. Nauczyciele posiadający co najmniej stopień nauczyciela 
kontraktowego. 

3. Kserokopia aktu nadania awansu zawodowego 
potwierdzona za zgodność z oryginałem. 

4. Nauczyciele czynni zawodowo posiadający minimum 2 lata 
pracy i zatrudnieni co najmniej na czas trwania projektu 
(styczeń 2014 – czerwiec 2015), minimum na ½ etatu w 
szkole/placówce. 

4. Zaświadczenie z miejsca pracy potwierdzające zatrudnienie 
i staż pracy wg wzoru projektu APN (Załącznik nr 4). 

5. Nauczyciele posiadający rekomendację organu 
prowadzącego szkołę. 

5. Rekomendacja organu prowadzącego szkołę wg wzoru 
projektu APN (Załącznik nr 2). 

 6. Karta zgłoszenia na kurs kwalifikacyjny wg wzoru projektu 
APN (Załącznik nr 3). 

Kontakt Pani Agnieszka Zakrzewska od wtorku  do czwaartkuw godz. 9.00 – 15.00, tel. 506 386 072, e-mail: agnieszka.zakrzewska@mscdn.edu.pl 

 



 

 
   

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Nazwa kursu kwalifikacyjnego Kurs kwalifikacyjny z tyflopedagogiki 

Cel 
Profesjonalne przygotowanie nauczycieli i wychowawców do pracy z dziećmi niewidomymi i niedowidzącymi  

w zakresie metod, form kształcenia oraz podstaw rehabilitacji. 

Adresaci i organizacja zajęć Wymagania w zakresie wykształcenia  
i doświadczenia zawodowego Wymagane dokumenty 

1. Adresaci: 

 nauczyciele i wychowawcy pracujący w szkołach/placówkach dla 
dzieci niewidomych  
i niedowidzących 

 nauczyciele szkół specjalnych, integracyjnych lub szkół masowych 
pracujący z dziećmi niedowidzącymi nieposiadający kwalifikacji 
specjalistycznych do pracy  
z dziećmi z defektami wzroku.  

2. Łączna liczba godzin:  

 270 godz. 
3. Komponenty kursu: 

 pedagogika specjalna – 35 godz. 

 tyflopedagogika – 30 godz. 

 psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci niewidomych i 
słabowidzących – 45 godz. 

 anatomia, fizjologia, patologia narządu wzroku – 10 godz. 

 orientacja w przestrzeni – 25 godz. 

 rehabilitacja widzenia – 25 godz. 

 metodyka nauczania i wychowania dzieci niewidomych  
i słabowidzących – 45 godz. 

 rewalidacja dzieci z inwalidztwem wzroku w wieku żłobkowym i 
przedszkolnym – 20 godz. 

 brajlowskie metody porozumiewania się – 20 godz. 

 warsztaty z komunikacji interpersonalnej – 15 godz. 
Utworzone zostaną 2 grupy po 24 osoby 

1. Nauczyciele posiadający co najmniej stopień 
nauczyciela kontraktowego. 

 

1. Kserokopia aktu nadania awansu 
zawodowego potwierdzona za zgodność z 
oryginałem. 

 

2. Nauczyciele i wychowawcy posiadający wyższe 
wykształcenie pedagogiczne lub wyższe 
wykształcenie  
z przygotowaniem pedagogicznym. 

 

2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów 
wyższych pedagogicznych lub innego typu 
studiów wraz  
z dokumentem potwierdzającym 
uprawnienia pedagogiczne potwierdzona za 
zgodność  
z oryginałem. 

3. Nauczyciele czynni zawodowo pracujący z 
uczniem niewidomym lub niedowidzącym i 
zatrudnieni co najmniej na czas trwania projektu 
(styczeń 2014 – czerwiec 2015), minimum na ½ 
etatu  
w szkole/placówce, szkolnictwa specjalnego, 
szkole integracyjnej lub szkole masowej, w 
której uczą się dzieci  
i młodzież niewidome i niedowidzące. 

3. Zaświadczenie z miejsca pracy 
potwierdzające zatrudnienie i staż pracy oraz 
pracę z uczniem niewidomym lub 
niedowidzącym wg wzoru projektu APN 
(Załącznik nr 4). 

 

4. Nauczyciele posiadający rekomendację organu 
prowadzącego szkołę/placówkę.  

4. Rekomendacja organu prowadzącego szkołę 
wg wzoru projektu APN (Załącznik nr 2). 

 5. Karta zgłoszenia na kurs kwalifikacyjny wg 
wzoru projektu APN (Załącznik nr 3). 

Kontakt Pani Marzena Dżuman 
codziennie w godz. 10.00 – 14.00, tel. 22 6296021 do 23 lub 22 6353289, kom. 506386129,  e-mail: marzena.dzuman@mscdn.edu.pl 



 

 
   

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Nazwa kursu kwalifikacyjnego Kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki 

Cel 

Przygotowanie specjalistów skutecznej komunikacji językowej z osobami z uszkodzonym słuchem. Osiągnięcie przez słuchaczy umiejętności 

sprawnego porozumiewania się z osobami niesłyszącymi i słabo słyszącymi, przy użyciu odpowiednio dobranych  

i dostępnych środków. 

Adresaci i organizacja zajęć 
Wymagania w zakresie wykształcenia  

i doświadczenia zawodowego 
Wymagane dokumenty 

1. Adresaci: 

 nauczyciele i wychowawcy zajmujący się diagnozą, 
terapią i kształceniem specjalnym w szkołach dla 
dzieci głuchych  
i niedosłyszących, a także w szkołach masowych, 
w których uczą się dzieci  
i młodzież z wadą słuchu.  

2. Łączna liczba godzin:  

 270 godz. 
3. Komponenty kursu: 

 pedagogika specjalna – 25 godz. 

 surdopedagogika – 40 godz. 

 audiologia pedagogiczna oraz urządzenia 
techniczne w rehabilitacji słuchu i mowy – 20 
godz. 

 surdologopedia – 30 godz. 

 rewalidacja indywidualna – 25 godz. 

 psychologia głuchych – 30 godz. 

 metodyka nauczania i wychowania dzieci  
z wadą słuchu w tym manualne sposoby 
usprawniania języka – 100 godz. 

 
Utworzone zostaną 2 grupy po 24 osoby 

1. Nauczyciele i wychowawcy posiadający wyższe 
wykształcenie pedagogiczne lub wyższe wykształcenie 
z przygotowaniem pedagogicznym. 

 

1. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych 
pedagogicznych lub innego typu studiów wraz z 
dokumentem potwierdzającym uprawnienia 
pedagogiczne potwierdzona  
za zgodność z oryginałem. 

2. Nauczyciele posiadający co najmniej stopień 
nauczyciela kontraktowego.  

2. Kserokopia aktu nadania awansu zawodowego 
potwierdzona za zgodność z oryginałem 

3. Nauczyciele czynni zawodowo pracujący  
z uczniem głuchym lub niedosłyszącym, zatrudnieni co 
najmniej na czas trwania projektu (styczeń 2014 – 
czerwiec 2015), minimum na ½ etatu w 
szkole/placówce szkolnictwa specjalnego dla dzieci 
głuchych  
i niedosłyszących lub zatrudnieni w szkole masowej, w 
której uczą się dzieci i młodzież  
z wadą słuchu. 

3. Zaświadczenie z miejsca pracy potwierdzające 
zatrudnienie i staż pracy oraz pracę z uczniem głuchym 
lub niedosłyszącym wg wzoru projektu APN (Załącznik 
nr 4). 

 

4. Nauczyciele posiadający rekomendację organu 
prowadzącego szkołę/placówkę. 

4. Rekomendacja organu prowadzącego szkołę  
wg wzoru projektu APN (Załącznik nr 2). 

 5. Karta zgłoszenia na kurs kwalifikacyjny  
wg wzoru projektu APN (Załącznik nr 3). 

Kontakt Pani dr Beata  Czyżewska 
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00- 14.00, tel. 510932804, e-mail: beata.czyzewska @mscdn.edu.pl 

 



 

 
   

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Nazwa kursu 

kwalifikacyjnego 
Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych   

Cel 

Nabycie umiejętności pracy z dzieckiem autystycznym we wczesnych okresach rozwojowych oraz realizacji kształcenia w programie nauczania na 

kolejnych etapach edukacji. W ramach wykładów i ćwiczeń uczestnicy kursu poznają formy i metody terapii sprzyjające optymalizacji funkcjonowania 

psychospołecznego uczniów autystycznych. Poznają także zasady opracowania indywidualnych programów edukacyjnych oraz konstruowania planów 

pracy z grupą. 

Adresaci i organizacja zajęć 
Wymagania w zakresie wykształcenia  

i doświadczenia zawodowego 
Wymagane dokumenty 

1. Adresaci: 

 nauczyciele, wychowawcy  
i psychologowie pracujący z dziećmi  
i młodzieżą autystyczną, którzy mają 
przygotowanie pedagogiczne, ale nie posiadają 
kwalifikacji specjalistycznych do pracy z nimi. 

2. Łączna liczba godzin:  

 500 godz. 
3. Komponenty kursu: 

 blok przedmiotów psychologiczno- 
pedagogicznych – 160 godz. 

 dydaktyka przedmiotowa – 120 godz. 

 przedmioty uzupełniające – 50 godz. 

 kompetencje instytucjonalne pracy nauczyciela, 
terapeuty, prawo oświatowe – 20 godz. 

 praktyki pedagogiczne – 150 godz. 
 

Utworzona zostanie 1 grupa – 26 osób 

 

1. Nauczyciele i wychowawcy posiadający wyższe 
wykształcenie pedagogiczne lub wyższe 
wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym. 

 

1. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych 
pedagogicznych lub innego typu studiów wraz z 
dokumentem potwierdzającym uprawnienia 
pedagogiczne potwierdzona za zgodność z oryginałem. 

2. Nauczyciele posiadający co najmniej stopień 
nauczyciela kontraktowego. 

2. Kserokopia aktu nadania awansu zawodowego 
potwierdzona za zgodność z oryginałem 

3. Nauczyciele czynni zawodowo, pracujący  
z uczniem autystycznym i zatrudnieni co najmniej 
na czas trwania projektu (styczeń 2014 – czerwiec 
2015), minimum na ½ etatu.  

3. Zaświadczenie z miejsca pracy potwierdzające 
zatrudnienie i staż pracy oraz pracę z uczniem 
autystycznym wg wzoru projektu APN (Załącznik nr 4). 

 

4. Nauczyciele posiadający rekomendację organu 
prowadzącego szkołę/placówkę. 

4. Rekomendacja organu prowadzącego szkołę 
 wg wzoru projektu APN (Załącznik nr 2). 

 5. Karta zgłoszenia na kurs kwalifikacyjny  
wg wzoru projektu APN (Załącznik nr 3). 

Kontakt Pani dr Beata Rola 
 od środy do piątku w godz. 10.00- 14.00, tel. 22 6296021 do 23 lub 22 6353289, kom.799665521, e-mail: beata.rola@mscdn.edu.pl 



 

 
   

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Nazwa kursu 

kwalifikacyjnego 

Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu 

Cel Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do prowadzenia zajęć praktycznych w szkołach zawodowych, w tym policealnych, 
 w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, Centrach Kształcenia Praktycznego i u pracodawców  

Adresaci i organizacja zajęć 
Wymagania w zakresie wykształcenia  

i doświadczenia zawodowego 
Wymagane dokumenty 

1. Adresaci: 

 nauczyciele oraz instruktorzy 
praktycznej nauki zawodu. 

2. Łączna liczba godzin:  

 150 godz. 
3. Komponenty kursu: 

 podstawy wiedzy  
o nauczaniu i wychowaniu – 60 
godz. 

 metodyka nauczania 
praktycznej nauki zawodu – 90 
godz. 
 

Utworzone zostaną 2 grupy po 25 osób 

1. Nauczyciele oraz instruktorzy posiadający 

wyższe wykształcenie ze specjalnością w zakresie nauczanego 

zawodu lub świadectwo dojrzałości  

i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe  

w zakresie nauczanego zawodu lub posiadający tytuł mistrza w 

zawodzie, którego nauczają. 

1. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona 

za zgodność z oryginałem lub kserokopia świadectwa 

maturalnego i kserokopia dokumentu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe w zakresie nauczanego zawodu 

potwierdzone za zgodność  

z oryginałem lub kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł 

mistrzowski w nauczanym zawodzie potwierdzona za zgodność z 

oryginałem. 

2 a. Nauczyciele czynni zawodowo, posiadający minimum 2 lata 

pracy w zawodzie, którego nauczają lub będą nauczać i zatrudnieni 

co najmniej na czas trwania projektu (styczeń 2014 – czerwiec 2015), 

minimum na ½ etatu  

w szkole/placówce.  

2 b. Instruktorzy zatrudnieni co najmniej na czas trwania projektu 

(styczeń 2014 – czerwiec 2015) minimum na ½ etatu w 

placówce/zakładzie oraz posiadający co najmniej staż pracy w 

zawodzie, którego nauczają lub będą nauczać zgodnie z 

wymaganiami Rozporządzenia MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w 

sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. nr 244, poz.1626). 

2a i 2b. Zaświadczenie z miejsca pracy potwierdzające zatrudnienie i 

staż pracy wg wzoru projektu APN (Załącznik nr 4). 

3. Karta zgłoszenia na kurs kwalifikacyjny wg wzoru projektu APN 

(Załącznik nr 3). 

 

Kontakt Pani Barbara Kujawa 
od wtorku do czwartku w godz. 9.00 – 15.00, tel. 506 386 083, e-mail: barbara.kujawa@mscdn.edu.pl 

 


