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Wiedza o kulturze w szkole ponadgimnazjalnej
Instytucja: Wydział Filologiczno-Historyczny AJD
Miasto: Częstochowa
Tryb: wieczorowe
Rodzaj oferty: Studia podyplomowe

Studia skierowane są do nauczycieli z wyższym wykształceniem humanistycznym,
którzy posiadają uprawnienia do nauczania jednego z przedmiotów szkolnych w
szkołach ponadgimnazjalnych.

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie przez kandydata dyplomu ukończenia studiów
wyższych na kierunkach humanistycznych (dyplom magisterski lub licencjacki).
Studia mogą podjąć również studencki ostatniego roku studiów (po przedłożeniu
stosownego zaświadczenia), których dyplom będzie nadawał uprawnienia
pedagogiczne (o posiadaniu uprawnień pedagogicznych mówi się w rozumieniu
przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 10 września 2002
r.: Dz.U. Nr 155 poz. 1288 ze zm.).
Studia prowadzone będą w trybie wieczorowym. Zajęcia w postaci dwu- lub
trzydniowych zjazdów odbywać się będą co dwa tygodnie (z możliwością
dodatkowych zjazdów).
Do realizacji przewidziano ogółem 420 godzin zajęć.
Zadaniem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do
nauczania przedmiotu „Wiedza o kulturze”. Absolwent zyskuje dodatkowe
kwalifikacje do nauczania przedmiotu „.Wiedza o kulturze”, który znajduje się w
programie szkół ponadgimnazjalnych (Proponowany program spełnia wymagania
dotyczące studiów podyplomowych w zakresie przygotowania merytorycznego do
nauczania przedmiotu — zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu, z dn. 7. 09. 2004r: Dz. U. z dnia 22 września 2004 r.).
Program zajęć poszerza także kompetencje nauczycieli w zakresie ścieżek
przedmiotowych „Edukacja regionalna — dziedzictwo kulturowe w regionie” oraz
„Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskiej”
Program studiów składa się z programów autorskich. Założeniem ich twórców było
zbudowanie spójnej całości programowej, dzięki czemu słuchacz uzyska wiedzę i
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kompetencje w zakresie określonym przez program nauczania przedmiotu „,Wiedza
o kulturze” zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.
W ramach studiów podyplomowych „Wiedza o kulturze” przedmioty będą
prowadzone w czterech blokach (1 — blok wiedzy o historii i współczesności kultury
europejskiej i polskiej, 2 — blok teoretyczno-kulturowy, 3 — blok wiedzy z zakresu
różnych dziedzin sztuki, 4 — bloku metodyczny) i pozwolą na uzyskanie przez
słuchaczy wiedzy i kompetencji w zakresie:
- tradycji i dziedzictwa kultury europejskiej i polskiej
- współczesnych europejskich i polskich instytucji kultury oraz ochrony dóbr kultury
i praw autorskich
- kultury regionu (z podkreśleniem jej związków z kulturą narodowa)
- kultury współczesnej, multimedialności kultury, miejscu kultury w mediach,
- teoretycznej wiedzy o kulturze w ujęciu antropologicznym
- podstaw estetyki
- różnych dziedzin sztuki (sztuk plastycznych, muzyki, teatru, filmu) z poszerzonymi
programami analizy I interpretacji dzieł
- umiejętności dostrzegania związków między sztukami
- przygotowania do aktywnego uczestnictwa w kulturze, refleksyjnej i krytycznej
oceny kultury
- metodyki nauczania przedmiotu „Wiedza o kulturze” w szkołach
ponadgimnazjalnych
- podstaw animacji działalności społeczno-kulturalnej
Studia kończą się
- zaliczeniem wszystkich zajęć określonych programem studiów zgodnie z
ustalonymi rygorami (zaliczenie z oceną, egzamin, praca kontrolna),
- zaliczeniem praktyk pedagogicznych,
- zaliczeniem lekcji dyplomowej oraz przygotowaniem pełnej jej dokumentacji,
- złożeniem pracy dyplomowej i jej obroną.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach www.wfh.ajd.czest.pl oraz
www.ifp.ajd.czest.pl

Wysokość czesnego: brak
Długość trwania kursu: trzy semestry
Słowa kluczowe: edukacja, wiedza o kulturze, dziedzictwo kulturowe
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