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Więcej informacji
o zawodzie znajdziesz w :

Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej
w Łodzi:

Informacja o zawodzie

Nauczyciel upośledzonych
umysłowo
(Oligofrenopedagog)
Klasyfikacja zawodów i specjalności: 235205

ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź,
Tel. (42) 66 30 255, 66 30 273
oraz oddziałach:
www.wup.lodz.pl
w Piotrkowie Trybunalskim:
ul. Starowarszawska 4, 97-300 Piotrków Tryb.
tel. 42 60 30 225, 60 30 273
w Sieradzu:
ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz
tel. 43 822 81 84, 822 81 86
w Skierniewicach:
ul. Senatorska 10, 96-100 Skierniewice
tel. 46 833 39 74, 833 36 50
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej
Sieradz, 2016

Nauczyciel
upośledzonych
umysłowo
- Oligofrenopedagog to osoba powołana do pracy
z dziećmi o obniżonej sprawności intelektualnej
w
placówkach
specjalnych,
integracyjnych,
masowych.

Zadania zawodowe:


Prowadzenie
zajęć
i terapeutycznych.



Planowanie i przygotowywanie pomocy
dydaktycznych dla każdego ucznia.



Wdrażanie uczniów do samodzielności
możliwej do osiągnięcia (przy głębszych
upośledzeniach do samoobsługi, przy
upośledzeniu lekkim do samodzielnego
życia w społeczeństwie).



Ścisła współpraca z
wspomaganie
jej
(pedagogizacja).

rewalidacyjnych

rodziną
swoją

dziecka,
wiedzą



Prowadzenie dziennika pracy.



Sporządzanie
arkuszy
i uzupełnianie ich.



Opracowywanie różnorodnych
pomiaru osiągnięć uczniów.



Analizowanie wyników nauczania.



Prowadzenie
zajęć
dydaktyczno
–
wychowawczych w środowisku naturalnym,
na licznych wycieczkach do miejsc
użyteczności publicznej.



Warunki podjęcia pracy w zawodzie:
Aby zajmować stanowisko oligofrenopedagoga
przyjmuje się, że należy skończyć taką specjalizację na
kierunku Pedagogika Specjalna, studia podyplomowe
lub kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki
specjalnej odpowiedniej do niepełnosprawności
uczniów, tutaj: oligofrenopedagogika.

Płace:
Wymagania psychofizyczne :
To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:
•dobry stan zdrowia,
• cierpliwość,
• wyrozumiałość,
• odporność psychiczna na stres, opanowanie,
• empatia,
• odpowiedzialność,
• zaangażowanie,
• wytrwałość,
• dyskrecja (przestrzeganie tajemnicy zawodowej),

obserwacji




narzędzi




Ciągłe doskonalenie własnego warsztatu
pracy, podwyższanie kwalifikacji na
studiach podyplomowych oraz na kursach
aktualizujących wiedzę merytoryczną.

pracy jest duża gdyż nauczyciele ci są bardzo wysoko
wykwalifikowani. Potwierdza ten fakt zestawienie
zawodów nadwyżkowych
i deficytowych, które
spośród zawodów wymagających wykształcenia
wyższego wskazuje także na zawody pedagogiczne w
obszarze zawodów nadwyżkowych.

Wymagania dodatkowe
pełna zdolność do czynności prawnych,
niekaralność za przestępstwo popełnione
umyślnie,
korzystanie z praw publicznych,
spełnienie
warunków
zdrowotnych
niezbędnych do wykonywania zawodu.

Możliwości i szanse zatrudnienia:
Rynek pracy oczekuje na nauczycieli – specjalistów
w zakresie pracy z osobami mającymi różnego rodzaju
dysfunkcje. Niejednokrotnie nauczyciel placówki
specjalnej, integracyjnej ukończył kilka kursów lub
studiów podyplomowych aby stać się jak najlepiej
przygotowanym do pracy z dziećmi
i młodzieżą z
różnorakimi
ograniczeniami
w
prawidłowym
funkcjonowaniu. Tym samym konkurencja na rynku

Wynagrodzenie w zawodzie zależy zarówno od
poziomu wykształcenia, jak i od stopnia awansu
zawodowego nauczyciela. I tak np. nauczyciel
dyplomowany z przygotowaniem pedagogicznym
może liczyć na około 3,1 tys. zł (dane brutto za
2016 r.). Jeśli nauczyciel mniejszy staż, dostanie
odpowiednio 2,3 tys. zł (jako nauczyciel
kontraktowy) lub 2,6 tys. zł (nauczyciel
mianowany).
Źródło:
http://gospodarka.dziennik.pl/praca/artykuly/545420,ilezarabia-nauczyciel-praca-pieniadze-men-szkola.html
data dostępu 07.12.2016 r.

