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Edukacja dla bezpieczeństwa
Studia mogą podjąć czynni zawodowo nauczyciele nie posiadający kwalifikacji do
prowadzenia przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” oraz osoby chętne do
podniesienia swoich kwalifikacji i kompetencji zawodowych, które mają
przygotowanie pedagogiczne i dyplom ukończenia studiów wyższych. Wykorzystaj
okazję na swój własny rozwój i zainwestuj w przyszłość. Dzięki nam, szybko zyskasz
unikatowe umiejętności, które zagwarantują Ci interesująca i obiecująca pracę.

CEL STUDIÓW

Nasza kadra dołoży wszelkich starań, żeby w sposób kompleksowy i efektywny
przekazać Ci wiedzę i umiejętności, które przygotują Cię prowadzenia zajęć z
przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych. Realizacja programu obejmuje takie aspekty jak działanie w
przypadku wystąpienia zagrożeń indywidualnych i zbiorowych, a także planowanie i
programowanie działań dydaktycznych w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa.
Wiedząc jak ważne jest wykorzystywanie własnych predyspozycji i atutów w tym
zawodzie, nauczymy Cię jak konstruować własne autorskie programy nauczania i
adaptować propozycje programowe oraz właściwie korzystać z dostępnych
podręczników. Dobry nauczyciel to taki, który potrafi postawić sobie określony cel i
wytrwale do niego dążyć, a w trakcie swoich lekcji wykorzystuje pełen zakres
dostępnych nowoczesnych środków dydaktycznych i pakietów multimedialnych.
Dzięki naszemu przygotowaniu będziesz mógł bez żadnego problemu w skuteczny
sposób nauczać bezpieczeństwa i piąć się po szczeblach kariery zawodowej. Studia
nadają kwalifikacje do prowadzenia przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa (który
zastąpił dotychczasowe Przysposobienie obronne).

PERSPEKTYWY
ZAWODOWE

Absolwent kierunku Edukacja dla bezpieczeństwa jest uprawniony do
prowadzenia zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa we wszystkich typach szkół
zgodnie z nową reformą oświaty związaną z likwidacją gimnazjów - w tym w
szkołach podstawowych i liceach. Daje to niesamowicie szerokie perspektywy
zatrudnienia i pozwala na mądre zaplanowanie własnej przyszłości. Wybierając
studia podyplomowe, stawiasz na swoje plany i ambicje. Z wykształceniem tym
będziesz również przygotowany do pracy koordynatora ds. bezpieczeństwa.

CZAS TRWANIA
STUDIÓW:

3 semestry
Studia realizowane są przy współpracy z Wyższą Szkołą HumanistycznoEkonomiczną w Brzegu.
Podstawa prawna
Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia
20 sierpnia 2001 roku.
Świadectwo
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej
Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.
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