
 

Nazwa innowacji 

 

 

Opis innowacji 

 

Adresaci innowacji 

,,Edukacja i promocja zdrowia  

w profilaktyce stomatologicznej pacjentów  

z niepełnosprawnością narządu wzroku ’’ 

Cel ogólny:  

 poszerzenie wiadomości i 

umiejętności ucznia o treści 

przygotowujące do opieki 

stomatologicznej nad pacjentem 

niewidomym w podeszłym wieku 

uczniowie kierunku kształcenia  

higienistka stomatologiczna 

r. szk. 2018/2019 

Cele szczegółowe: 

 zdobycie wiedzy na temat odrębności  

funkcjonalnej pacjenta niewidomego 

w podeszłym wieku 

 poznanie chorób sprzyjających utracie 

wzroku i chorób towarzyszących  temu 

typowi niepełnosprawności 

 poznanie barier i problemów w 

komunikacji z otoczeniem 

 zapoznanie się z savoir vivre w pracy  

z pacjentem niewidomym 

 zdobycie umiejętności w prowadzeniu 

edukacji osoby niewidomej  

(motywacja, instruktaż) 

„Praca z małym  dzieckiem  

z uszkodzonym słuchem, z dzieckiem 

Cel ogólny:  

 poszerzenie wiadomości na temat 

uczniowie kierunku kształcenia 

opiekunka dziecięca 



aparatowanym i z jego rodziną” funkcjonowania dziecka  

z uszkodzonym narządem słuchu  

i rodziny mającej dziecko  

z uszkodzonym narządem 

r. szk. 2018/2019 

Cele szczegółowe: 

 poszerzenie wiadomości na temat 

funkcjonowania rodziców mających 

dziecko z uszkodzonym narządem 

słuchu, modele reagowania na 

niepełnosprawność dziecka 

 poszerzenie wiadomości jak opiekunka 

powinna wspierać rozwój dziecka  

z uszkodzonym narządem słuchu 

 zapoznanie z zasadą działania aparatu 

słuchowego 

 zapoznanie z zasadami bezpiecznego 

użytkowania aparatu słuchowego 

 zapoznanie ze sposobem utrzymania 

higieny aparatu słuchowego 

 jak dbać o higienę i bezpieczeństwo 

uszu dziecka noszącego aparat 

słuchowy 

 skutki uszkodzenia słuchu dla rozwoju 

małego dziecka 

„Przygotowanie opiekuna medycznego Cel ogólny: słuchacze kierunku kształcenia  



do opieki nad dzieckiem chorym  

i niesamodzielnym” 

 poszerzenie wiadomości  

i umiejętności słuchacza o treści 

przygotowujące do opieki nad 

dzieckiem w różnych stanach 

chorobowych i różnym wieku 

 poszerzenie kompetencji absolwenta 

umożliwiłoby efektywniejszą pracę  

w oddziałach dziecięcych i innych 

placówkach pediatrycznych 

opiekun medyczny 

r. szk. 2018/2019 

Cele szczegółowe: 

 poznanie odrębności anatomicznych  

i fizjologicznych dziecka 

 bezpieczne przemieszczanie  

i przenoszenie 

 poznanie wybranych chorób wieku 

rozwojowego i określenie problemów 

dziecka chorego i niesamodzielnego 

 zdobycie umiejętności wykonania 

wybranych zabiegów higienicznych  

i pielęgnacyjnych u dziecka 

„Leki to nie wszystko: suplementy diety i 

wyroby kosmetyczne  

w praktyce farmaceutycznej” 

Cel ogólny: 

 poszerzenie wiedzy, umiejętności oraz 

kompetencji społecznych 

obejmujących udzielanie porad  

i prowadzenie działalności edukacyjnej 

uczniowie kierunku kształcenia  

technik farmaceutyczny 

r. szk. 2018/2019 



z zakresu suplementacji diety oraz 

doboru wyrobów kosmetycznych 

Cele szczegółowe: 

 zdobycie wiedzy w zakresie informacji 

o wyrobach kosmetycznych,  

w tym dermokosmetyków oraz 

międzynarodowego nazewnictwa 

składników kosmetyków, udziału 

suplementów w diecie, diagnozy skóry 

i przydatków 

 nabycie umiejętności oceny stanu 

skóry i przydatków skórnych,            

rozróżniania surowców stosowanych 

w kosmetyce, preparatów 

kosmetycznych i określania ich 

zastosowania, doboru kosmetyku dla 

klienta 

„Podstawy podologii w gabinecie 

kosmetycznym” 

Cel ogólny: 

 poszerzenie wiedzy, umiejętności 

pracy z narzędziami, przyborami 

podologicznymi  

 pogłębianie kompetencji społecznych 

obejmujących udzielanie porad  

i prowadzenie działalności edukacyjnej 

z zakresu postępowania ze stopą 

słuchacze kierunku kształcenia 

technik usług kosmetycznych 

r. szk. 2019/2020 



cukrzycową oraz innymi dysfunkcjami 

stóp 

Cele szczegółowe: 

 nabycie umiejętności w zakresie pracy 

skalpelem, dłutem,       

nabycie umiejętności w zakresie 

pobierania zeskrobin do badania 

mykologicznego 

 nabycie umiejętności prowadzenia 

poradnictwa podologicznego 

 

 


