PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
„Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał. Nie jest obowiązkiem
otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka” (J. Korczak).
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Przygotowanie pedagogiczne
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Jeśli ukończyłeś już studia wyższe I lub II stopnia, lub jednolite studia magisterskie i planujesz
podjąć pracę na stanowisku wymagającym przygotowania pedagogicznego, studia
podyplomowe na specjalności Przygotowanie pedagogiczne to propozycja właśnie dla Ciebie.
To skuteczny i szybki sposób, aby rozwinąć posiadane już umiejętności i zyskać przygotowanie,
które uczyni z Ciebie dobrego nauczyciela i pedagoga. To także fantastyczna okazja dla każdego,
kto musi zdobyć odpowiednie kwalifikacje, aby rozpocząć pracę w tym zawodzie - z naszą
pomocą bez problemu znajdziesz zatrudnienie w charakterze pedagoga, psychologa szkolnego,
wychowawcy w świetlicy, internacie, bursie, opiekuna, trenera, instruktora, nauczyciela, czy
bibliotekarza.

CEL STUDIÓW

Celem oferowanym przez nas studiów podyplomowych na specjalności
Przygotowanie pedagogiczne jest nie tylko wyposażenie słuchaczy w
odpowiednie kwalifikacje, ale przede wszystkim kompleksowe przygotowanie ich
do pełnienia przyszłego zawodu i mierzenia się z trudnymi wyzwaniami, które
mogą napotkać w trakcie swojej kariery. Zgodnie z myślą pedagogiczną Janusza
Korczaka, naszym absolutnym priorytetem jest przygotowanie do pełnienia roli
zawodowej nauczyciela-wychowawcy, który wyróżnia się wrażliwością i
refleksyjnym stosunkiem do wychowania dzieci i młodzieży. Nasi wykładowcy i
specjaliści nastawieni są na wykształcenie w studentach twórczej postawy
podczas realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasie szkolnej. Dzięki
niezwykle interesującym wykładom i angażującym zajęciom, poznasz i
przyswoisz potrzebne Ci podstawy teoretyczne, a także umiejętności praktyczne z
zakresu najważniejszych teorii pedagogicznych oraz wiedzę na temat
prawidłowości procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego
realizowanego w placówkach oświatowych. Wiedza teoretyczna zdobywana w
toku nauki łączona jest z praktyką. Celem studiów jest również wykształcenie w
przyszłych nauczycielach otwartości na dialog z podopiecznymi oraz gotowości
do niesienia pomocy w poznawaniu siebie i kierowaniu swoim życiem.
Jedne studia podyplomowe i nieskończona liczba możliwości i dróg rozwoju
swojej kariery? - to właśnie oferujemy Ci na specjalności Przygotowanie
pedagogiczne. Dzięki kwalifikacjom, które uzyskasz w Instytucie Studiów
Podyplomowych, będziesz mógł pracować na każdym stanowisku, wymagającym
przygotowania pedagogicznego, w dowolnym typie szkoły! Pragniesz nauczać
konkretnego przedmiotu? Widzisz się w roli psychologa szkolnego? Chcesz zostać
efektywnym i pełnym pasji trenerem? Dzięki nam będziesz mógł robić to, co
kochasz. Zacznij budować lepszą przyszłość dla siebie i swoich bliskich - zapisz
się na studia podyplomowe i nie marnuj więcej czasu.
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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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