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KURS TERAPII ŚRODOWISKOWEJ + TERAPEUTA ZAJĘCIOWY (MED.13)  

 

Ukończenie kształcenia policealnego i zdanie egzaminu zawodowego, kwalifikacja MED.13 

daje Słuchaczowi kwalifikacje do pracy w zawodzie Terapeuty zajęciowego. 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeGa.../viewform... 

 

Koordynator szkolenia 

TADEUSZ BOLIMOWSKI 

tadeusz.bolimowski@gmail.com 

tel. 502503814 

 

Program kursu: 

1. Kompetencje terapeuty środowiskowego w pracy z dziećmi i młodzieżą. 

2. Psychiatria dziecięca i młodzieżowa. Zdrowie psychiczne i jego mechanizmy. 

3. Rozpoznawanie potrzeb i możliwości pacjenta/podopiecznego. Wywiad środowiskowy. 

4. Działania terapeutyczne oraz plan wparcia. 

5. Realizowanie indywidualnego wsparcia środowiskowego wobec pacjenta/podopiecznego. 

6. Organizowanie działań terapeutycznych w środowisku społecznym pacjenta/podopiecznego. 

7. Stres i reakcja na stres dzieci i młodzieży. 

8. Współpraca z zespołem terapeutycznym oraz placówkami ochrony zdrowia i pomocy społecznej. 

9. Terapia rodzinna. 

10. Dokumentacja terapeutyczna. 

 

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning (platforma TEAMSA) 

pozostałe spotkania stacjonarne, raz, dwa razy w miesiącu (do ustalenia). Materiały szkoleniowe 

dostarczane drogą elektroniczną. Zaliczenie kursu odbędzie się hebrydowo (zajęcia stacjonarne 

(WARSZAT i ON-LINE). 

 

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści 

kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na 

stronę kursu. 

 

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez Dyrektora, na podstawie 

§ 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie 

kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).  

 

W/W KURS WIĄZANY JEST Z REALIZACJĄ KSZTAŁCENIA POLICEALNEGO  

W ZAWODZIE TERAPEUTA ZAJĘCIOWY 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGa_9ToGkUL8YyTTBwgabHKMH7PzOm96-Y2wd3ixWddygX2Q/viewform?usp=sf_link&fbclid=IwAR0PicnsoOfWS3u5qeb_iNJ4EnWusVx89OVCO52NvpocRHQjFfY4kmtiZK8
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OPIS ZAWODU 

ZAWÓD: TERAPEUTA ZAJĘCIOWY 

SYMBOL CYFROWY ZAWODU: 325907 

Branża: OPIEKI ZDROWOTNEJ (MED) 

MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej  

 

Terapeuta zajęciowy to osoba, która zajmuje się kompleksowym prowadzeniem terapii, dzięki 

czemu przeciwdziała powstawaniu u pacjentów przewlekłych chorób i trwałego kalectwa oraz 

pomaga w przystosowaniu pacjenta do życia w świecie w nowy sposób. Dzięki swojej pracy 

terapeuta zajęciowy pomaga usprawnić kondycję fizyczną i psychiczną pacjenta, co  

w konsekwencji prowadzi do pomocy w uzyskaniu maksymalnie możliwej samodzielności osoby 

chorej. Kształcenie w zawodzie terapeuta zajęciowy jest niezbędne i oczekiwane przez rynek pracy. 

Zawód terapeuta zajęciowy należy do grupy obecnie poszukiwanych zawodów. Rynek pracy 

poszukuje terapeutów zajęciowych, których zaangażowanie i profesjonalne oddziaływania  

z zakresu terapii zajęciowej przyczynią się do poprawy jakości życia pacjentów i ich rodzin.  

W dobie starzejącego się społeczeństwa następuje zwiększone zapotrzebowanie na pracowników  

z branży opieki zdrowotnej pracujących między innymi w domach pomocy społecznej, zakładach 

opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, centrach/klubach seniora, 

sanatoriach, hospicjach. Terapeuta zajęciowy jest specjalistą współpracującym w zespole 

terapeutycznym pracującym z dziećmi i dorosłymi z różnymi rodzajami niepełnosprawności.  

A więc wszędzie tam, gdzie pracuje również Terapeuta środowiskowy, dlatego jest korzystne 

łączyć te dwa obszary kształcenia. 

 

Program nauczania o strukturze przedmiotowej: 

 

Przedmioty teoretyczne zawodowe: 

 Podstawy terapii zajęciowej 

 Podstawy prawne w terapii zajęciowej 

 Biomedyczne podstawy anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka 

 Komunikacja interpersonalna  

 Komunikacja alternatywna 

 Język migowy 

 Język obcy zawodowy 

 Metodyka terapii zajęciowej 

 Podstawy teoretyczne diagnostyki w terapii zajęciowej 

 

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych: 

Metody i techniki terapii zajęciowej 

Diagnozowanie w terapii zajęciowej 

Planowanie i organizowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej 

 

Praktyka zawodowa semestr II, III, IV 

Cykl zajęciowy: 2 lata/cztery semestry 

 

Zajęcia dwuletnie przygotowują Słuchacza do egzaminu zawodowego i nabycia kwalifikacji 

zawodowych (TERAPEUTY ZAJĘCIOWEGO) po zdaniu egzaminu zewnętrznego Okręgowej 

Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. 

 

Ukończenie szkoły skutkuje wyłącznie Świadectwem wewnętrznym Policealnej Szkoły 

Socjoterapii w Koszalinie. 
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Opłatę za całościowe (kurs + zawód) szkolenie w kwocie netto 70 zł/miesięcznie od osoby, 

płatne na konto PSS w Koszalinie. Słuchacza wiąże ze Szkoła, dwustronna Umowa o kształcenie. 

 

Wymagania techniczne dla uczestników kursu: 

•komputer z łączem internetowym 

•standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom) 

•adres e-mail 

 

Wymagania wstępne dla uczestników kursu: 

•wykształcenie min. Średnie 

 

Dla grup powyżej 15 i więcej osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego. 

Słuchacz wnosi co miesiąc opłatę manipulacyjną w wysokości 70,00zł na konto szkoły.  

 

*Kurs bez limitu czasowego – kurs jest powiązany z kształceniem policealnym w zawodzie 

Terapeuty zajęciowego/cykl dwuletni. Ukończenie kursu wymaga realizacji min 280 godzin 

zajęć!!! (2 czy 3 semestry) w zależności od częstotliwości spotkań 

 

 

 


