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EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PODYPLOMOWEGO STUDIUM KATECHETYCZNO-

PEDAGOGICZNEGO
poziom studiów: studia podyplomowe
Nazwa

kierunku

i

kod

Kierunek: Podyplomowe Studium Katechetyczno-Pedagogiczne

programu wg USOS

WT-P-FW-PSKP

Poziom kształcenia

Studia podyplomowe

Profil kształcenia
Forma studiów
Tytuł zawodowy uzyskiwany
przez absolwenta
Obszar/-y kształcenia

nauki humanistyczne

Dziedzina nauki i dyscyplina

Nauki teologiczne

naukowa
RóĪnice w stosunku do innych
programów

o

Nie ma podobnych

podobnie

zdefiniowanych

celach

i

efektach

kształcenia

prowadzonych na uczelni
Liczba

uzyskanych

punktów

60

ECTS konieczna dla uzyskania
tytułu zawodowego

Symbol

Po ukoĔczeniu studiów podyplomowych absolwent:

Odn. do ef. kszt.
w zakresie nauk
humanistycznyc
h i społecznych

Wiedza
PKP_W01

PKP_W02
PKP_W03

PKP_W04

posiada uporządkowaną wiedzĊ na temat rozwoju dzieci i
młodzieĪy, ma pogłĊbioną wiedzĊ na temat specyfiki zaburzeĔ
funkcjonowania u dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
posiada pogłĊbioną wiedzĊ na temat wychowania oraz nauczania
dzieci i młodzieĪy, a takĪe edukacji i samowychowania dorosłych.
ma pogłĊbioną wiedzĊ o strukturze i funkcjach systemu edukacji;
celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu
róĪnych
instytucji
edukacyjnych,
wychowawczych,
opiekuĔczych, kulturalnych i pastoralno- charytatywnych.
rozumie prawidłowoĞci zachodzące miĊdzy wychowaniem a
zachowaniem ucznia, miĊdzy Īyciem rodzinnym a Īyciem
społecznym, moralnym i religijnym.
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PKP_W05

PKP_W06

PKP_W07

PKP_W08

PKP_W09

PKP_W10

PKP_U01

PKP_U02

PKP_U03

PKP_U04

PKP_U05

PKP_U06

PKP_U07

rozumie relacjĊ zachodzącą miĊdzy nauczaniem religii w szkole a
katechezą parafialną, wie, na czym polega korelacja nauczania
religii z programem szkolnym.
ma uporządkowaną wiedzĊ w zakresie teorii komunikacji oraz
rozumie podstawowe zjawiska zachodzące w procesie
komunikowania siĊ z uczniem; rozumie specyfikĊ posługiwania
siĊ jĊzykiem religijnym i symboliką z nim związaną; rozumie
podstawowe zjawiska związane z kulturą.
ma uporządkowaną wiedzĊ o Biblii, jej znaczeniu dla rozwoju
religijnego człowieka, sposobach wykorzystania jej w procesie
kształcenia i wychowania (takĪe poprzez metody aktywizujące).
posiada pogłĊbioną wiedzĊ o metodyce pracy z uczniem w
kaĪdym wieku, w róĪnych placówkach oĞwiatowych, takĪe w
szkołach specjalnych i w szkołach z oddziałami integracyjnymi.
ma elementarną wiedzĊ o bezpieczeĔstwie i higienie pracy w
instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuĔczych,
kulturalnych i pomocowych.
ma podstawową wiedzĊ na temat projektowania ĞcieĪki własnego
rozwoju i awansu zawodowego oraz etyki zawodu nauczyciela.
UmiejĊtnoĞci
potrafi dokonaü obserwacji i interpretacji róĪnych zjawisk
społecznych; podjąü właĞciwe kroki w celu zapobiegania
niewłaĞciwym zachowaniom oraz stymulowania zachowaĔ
prawidłowych i rozwojowych.
potrafi
wykorzystaü
posiadaną
wiedzĊ
pedagogicznopsychologiczną i teologiczną do interpretowania róĪnorakich
problemów
edukacyjnych,
moralnych,
wychowawczych,
katechetycznych, opiekuĔczych i kulturalnych; potrafi analizowaü
motywy i wzory zachowania uczniów.
potrafi samodzielnie zdobywaü nową wiedzĊ i rozwijaü swoje
profesjonalne
umiejĊtnoĞci
związane
z
działalnoĞcią
pedagogiczno-katechetyczną, korzystając z róĪnych Ĩródeł (takĪe
w jĊzyku obcym) i nowoczesnych technologii
posiada pogłĊbione umiejĊtnoĞci badawcze, pozwalające na
rozpoznawanie sytuacji uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych,
opracowywanie
wyników
obserwacji
i
formułowanie wniosków oraz podejmowania odpowiednich
działaĔ
potrafi sprawnie wykorzystywaü umiejĊtnoĞci w zakresie
komunikacji interpersonalnej w pracy z uczniem trudnym, a takĪe
by prezentowaü własne pomysły, wątpliwoĞci i sugestie.
potrafi skutecznie zastosowaü odpowiednie metody i procedury w
praktyce pedagogiczno-katechetycznej, swobodnie korzystając z
nowoczesnych strategii edukacyjnych i podejmując właĞciwe
kroki
słuĪące
rozwiązaniu
trudnoĞci
edukacyjnowychowawczych;
potrafi
animowaü
zadania
słuĪące
zachowaniom
prozdrowotnym,
prorozwojowym
i
samowychowawczym.
sam z łatwoĞcią podejmuje pracĊ w zespole i inicjuje zachowania
słuĪące socjalizacji uczniów, umie wyznaczaü oraz przyjmowaü
wspólne cele i działania i zachĊca do tego uczniów; potrafi
przyjąü róĪne role w zespole (w tym rolĊ lidera).
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PKP_U08

PKP_U09

PKP_K01

PKP_K02

PKP_K03

PKP_K04
PKP_K05

PKP_K06

PKP_K07

potrafi zaprojektowaü plan własnego rozwoju zawodowego i
pomóc w tym innym, potrafi dokonaü złoĪonej samooceny w
zakresie własnych działaĔ pedagogiczno-katechetycznych i
wskazaü ewentualne obszary wymagające modyfikacji w
przyszłym działaniu
potrafi dokonaü korelacji lekcji religii z innymi przedmiotami
szkolnymi i programem nauczania i wprowadziü ją w Īycie; w
sposób elastyczny potrafi pracowaü z Biblią, wykorzystując róĪne
jej przekłady i komentarze.
Kompetencje społeczne
ma głĊbokie przekonanie o sensie, wartoĞci i potrzebie
podejmowania działaĔ socjalizujących w pracy pedagogicznokatechetycznej; jest gotowy do podejmowania róĪnych wyzwaĔ
zawodowych; wykazuje aktywnoĞü, podejmuje trud i odznacza siĊ
wytrwałoĞcią w realizacji indywidualnych i zespołowych działaĔ
w pracy w szkole i poza nią; aktywnie angaĪuje siĊ we
współpracĊ z innymi pracownikami szkoły i parafii.
jest wnikliwy w obserwacji, ocenie i formułowaniu problemów
teologiczno-moralnych i dylematów etycznych związanych z
ludzką aktywnoĞcią, poszukuje optymalnych rozwiązaĔ z punktu
widzenia Ğwiatopoglądu chrzeĞcijaĔskiego we współpracy z
innymi ludĨmi; postĊpuje zgodnie z uniwersalnymi zasadami
moralnoĞci chrzeĞcijaĔskiej.
ma pogłĊbioną ĞwiadomoĞü koniecznoĞci prowadzenia
zindywidualizowanego działania pedagogiczno-katechetycznego
w odniesieniu do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnoformacyjnych
jest Ğwiadomy etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania
uczniów i rozumie konsekwencje z tego wynikające.
aktywnie inicjuje i włącza siĊ w działalnoĞü grup, organizacji i
instytucji realizujących działania profilaktyczne w zakresie
zdrowia i rozwoju, w tym pedagogiczne i ewangelizacyjnokatechetyczne
utoĪsamia siĊ z wartoĞciami, celami i zadaniami realizowanymi w
praktyce pedagogiczno-katechetycznej; odznacza siĊ rozwagą,
empatią i radoĞcią w działaniu pedagogiczno-katechetycznym,
angaĪuje siĊ i angaĪuje innych w projektowanie, planowanie i
realizowanie działaĔ pedagogiczno-katechetycznych.
dostrzega nowe potrzeby edukacyjne i rozwojowe w pracy
pedagogiczno-katechetycznej.

3

