PODYPLOMOWE STUDIA DLA
NAUCZYCIELI ETYKI
Informacje ogólne
Studia podyplomowe dla Nauczycieli Etyki przeznaczone są dla osób posiadających kwaliﬁkacje pedagogiczne, które zamierzają zdobyć uprawnienia do
nauczania przedmiotu etyka w szkołach podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Program studiów zawiera obowiązującą podstawę
programową nauczania etyki.
Dla wszystkich zainteresowanych możliwy jest także
częściowy udział w wybranych zajęciach, bez otrzymania dyplomu ukończenia Studiów.

Cele kształcenia
• Celem studiów podyplomowych jest teoretyczne
i praktyczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia
zajęć z etyki we wszystkich typach szkół;
• Nauczyciele uczestniczący w zajęciach zapoznają się
z historią etyki, podstawowymi pojęciami i systemami
etycznymi, moralnymi wyzwaniami współczesności,
podstawowymi zagadnieniami etyki indywidualnej
i społecznej, bioetyką itd.;
• Studia służą zdobyciu umiejętności twórczego
myślenia, analizowania konﬂiktów i dylematów moralnych, krytycznej oceny współczesnych problemów
etycznych;
• Zajęcia służą zdobyciu praktycznych umiejętności
komunikacyjnych, zapoznają z metodami prowadzenia
dyskusji oraz klarownego przedstawiania i uzasadniania własnych poglądów;
• Uczestnicy studiów zapoznają się ze sposobami
przekazywania treści etycznych dostosowanymi do
wieku i predyspozycji psychicznych uczniów;
• Studia podyplomowe służą osobistemu rozwojowi,
uwrażliwieniu na moralne problemy współczesności
i bardziej świadomemu przeżywaniu własnego życia w
jego etycznym wymiarze.

PROGRAM
1. Etyka ogólna
2. Historia etyki
3. Psychologia moralności
4. Bioetyka
5. Etyka a kultura
6. Etyka a prawo
7. Etyka a wielkie religie
świata
8. Etyka polityczna
9. Etyka komunikacji
społecznej
10. Dylematy moralne
współczesnego człowieka
11. Człowiek i wychowanie w
czasach ponowoczesnych
12. Dydaktyka etyki w szkole
13. Logika

Zapisy przyjmowane są do

1 października br.

Wszyscy studiujący, którzy pozytywnie zaliczą
egzaminy, otrzymają świadectwo ukończenia
studiów podyplomowych, według standardów
określonych przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej, uprawniające do nauczania etyki w
szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Opłaty
Opłata za I semestr roku akademickiego
wynosi 550 PLN (4 sem. = 2200 PLN)
Opłatę za uczestnictwo można wnieść
w dwóch równych ratach: rata pierwsza
do 31 X br., druga do 31 III br.
Opłat dokonujemy na konto indywidualne,
które zostanie przydzielone osobno
każdemu studentowi.

Studia trwają 4 semestry:
7 spotkań w semestrze

w soboty: od 9.00 do 16.00
Terminy zajęć:
www.bobolanum.edu.pl

www.bobolanum.edu.pl

