KIERUNEK: PEDAGOGIKA
SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA SZKOLNA Z ANIMACJĄ KULTURALNĄ
studia I stopnia - licencjackie (3 - letnie), stacjonarne i niestacjonarne
KONCEPCJA KSZTAŁCENIA
Podstawy kształcenia w zakresie tej specjalności stanowi pogłębiona wiedza
pedagogiczna osadzona w kontekście nauk społecznych. Kształcenie skupia się na
rozpoznaniu środowiska wychowawczego szkoły (wiedza o działaniach wychowawczych,
profilaktycznych, kompensacyjnych, integracyjnych i animacyjnych) oraz specyfice
oddziaływań animacyjnych poza szkołą, w szeroko rozumianym środowisku lokalnym.
Celem studiów jest teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie absolwenta do pełnienia
zadań pedagoga szkolnego i animatora kultury. Kształcenie specjalistyczne skupia się na
rozwijaniu kompetencji w zakresie: rozpoznawania i rozwiązywania problemów
wychowawczych w szkole, diagnozy społecznej, metod pracy w środowisku, pobudzania
aktywności i samoorganizowania się małych grup społecznych, współpracy z mediami i
opracowywania działań animacyjnych.
KOMPETENCJE ABSOLWENTA
Absolwent uzyskuje tytuł licencjata pedagogiki w zakresie pedagogiki szkolnej i
animacji kulturalnej. Wiedza absolwenta zdobyta podczas studiów stanowi podstawę do
nabywania umiejętności profesjonalnych, niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej.
Umożliwiają mu to zajęcia o charakterze metodycznym i warsztatowym, konfrontowane z
doświadczeniami nabytymi podczas praktyk w placówkach szkolnych i kulturalno oświatowych.
Absolwent specjalności pedagogika szkolna z animacją kulturalną dysponuje szerokimi
kompetencjami profesjonalnymi w zakresie:
• wiedzy psychopedagogicznej, która umożliwi mu wypełnianie funkcji wychowawczych
i opiekuńczych, skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych (w szkole i w
środowisku rodzinnym), wspieranie wszechstronnego rozwoju wychowanka, zaspokajanie
potrzeb edukacyjnych uczniów, współpracę z psychologiem, innymi nauczycielami oraz
rodzicami i społecznością lokalną,
• umiejętności metodologicznych, diagnostycznych i komunikacyjnych,
• działań twórczych na rzecz własnego rozwoju i rozwoju wychowanka (grup
wychowanków) wyrażających się innowacyjnością, oryginalnością działań, elastycznością
oraz tendencją do samokształcenia,
• projektowania,
organizowania
i
kontrolowania
przedsięwzięć
(programów)
profilaktycznych, wychowawczych i animacyjnych.
OBSZARY ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW
Absolwenci specjalności pedagogika szkolna z animacją kulturalną są przygotowani
do pracy:
• na stanowisku pedagoga szkolnego w placówkach oświatowych,
• specjalisty (ds. wychowawczych) w poradniach psychologiczno – pedagogicznych,
• w różnego typu placówkach kulturalno - oświatowych (domy kultury, biblioteki, kulturalne
inicjatywy pozarządowe) na stanowisku specjalisty w zakresie animacji kulturalnej.
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