Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela

Przebieg i organizacja studiów.
• studia nadające kwalifikacje, trwające 3 semestry
• program studiów obejmuje 350 godzin zajęć +150 godzin praktyk
zawodowych
• zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, soboty i niedziele,
średnio co dwa tygodnie (+ ewentualnie w piątek od godz. 16-ej).
• absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów
Podyplomowych z zakresu Przygotowania pedagogicznego do zawodu
nauczyciela
Cel kształcenia.
Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy merytorycznej absolwentów
studiów wyższych kwalifikacjami pedagogicznymi, wymaganymi do
pracy w szkole/placówce oświatowej. Studia zapewniają uzyskanie
przygotowania pedagogicznego niezbędnego do pracy w szkołach i
placówkach oświatowych.
Adresat studiów.
Studia są prowadzone dla absolwentów studiów pierwszego lub drugiego
stopnia albo jednolitych studiów magisterskich posiadających
przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia
zajęć).
Sylwetka absolwenta.
Absolwent posiądzie kompetencje pedagogiczne, które pozwolą mu w
sposób kompleksowy realizować zadania dydaktyczne, wychowawcze i
opiekuńcze w szkołach i placówkach oświatowych.
Będzie umiejętnie organizował współpracę ze środowiskiem
wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i społecznym w realizacji zadań
edukacyjnych
i wychowawczo-opiekuńczych. Wiedza zdobyta na studiach pozwoli mu
diagnozować możliwości i potrzeby uczniów i wychowanków, a także
wspierać ich w pokonywaniu trudności i osiąganiu zamierzonych efektów
w kształceniu oraz funkcjonowaniu w społeczności szkolnej.
Absolwent będzie również potrafił kierować własnym rozwojem
zawodowym, dokonywać ewaluacji i dbać o rozwój uczniów.
Kwalifikacje po ukończeniu studiów.
Uczestnicy uzyskują kwalifikacje pedagogiczne niezbędne do
wykonywania zawodu nauczyciela. Zdobędą wiedzę z zakresu
psychologii, pedagogiki, dydaktyki

przedmiotowej oraz umiejętności metodyczne, niezbędne nauczycielom
szkół podstawowych, gimnazjów, jak i szkół ponadgimnazjalnych.
Praktyki pedagogiczne umożliwią nabycie umiejętności zawodowych
przez aktywną realizację zajęć szkolnych oraz poznanie zasad
funkcjonowania placówek
oświatowych. Integralną częścią studiów jest kształcenie w zakresie
wykorzystania technologii informacyjnej i mediów w edukacji, w tym w
pracy dydaktycznej
na zajęciach szkolnych.

Plan studiów:
Nazwa przedmiotu:
Wybrane zagadnienia z psychologii
rozwojowej, wychowawczej i klinicznej
Wprowadzenie do pedagogiki
Prawo oświatowe w pracy szkoły i
nauczyciela
Podstawy dydaktyki
Teoretyczne podstawy wychowania i
kształcenia

Diagnoza i profilaktyka pedagogiczna
na poszczególnych etapach
edukacyjnych

Semestr
1
1
1
1
1

2

Praca z uczniem o specjalnych
potrzebach edukacyjnych
Ocenianie i ewaluacja w procesie
kształcenia
Strategie i metody uczenia się a style
nauczania
Metodyka nauczania poszczególnych
przedmiotów
Rozwój zawodowy nauczyciela,
współpraca z rodzicami i środowiskiem
Metodyka wychowania
Emisja głosu.
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
ucznia
Wykorzystanie technologii
informacyjnej w zawodzie nauczyciela
Projekt empiryczny
Egzamin końcowy
Praktyka pedagogiczna

2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
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Organizator: WSB-NLU z siedzibą w Nowym Sączu
Miejsce realizacji zajęć: Nowy Sącz
Studia realizowane w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem
platformy interentowej CloudA
Liczba semestrów: 3
Zjazdy: sobota-niedziela co dwa tygodnie, łącznie 500 godzin, w tym
150 godzin praktyki pedagogicznej

