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Program zawodowy:

Nauczycielski

przygotowuje do nauczania przedmiotu jêzyk polski w szko³ach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jest oparty na wymaganiach
okrelonych w ministerialnych standardach nauczania i podstawach programowych kszta³cenia polonistycznego w poszczególnych typach szkó³.
Specjalizacja nauczycielska jest integraln¹ czêci¹ studiów polonistycznych: studia wyposa¿aj¹ w merytoryczne treci nauczania, zajêcia w ramach
tej specjalizacji  w metody, techniki, formy, rodki i sztuki przekazu tych¿e
treci na ró¿nych poziomach nauczania.
Jej celem jest kszta³cenie nauczycieli polonistów  przedmiotu narodowego w najwy¿szym stopniu nacechowanego aksjologicznie.
Jej treci obejmuj¹ wieloaspektowe, interdyscyplinarne formowanie modelu osobowoci przysz³ego nauczyciela polonisty, opartego na wiedzy o jêzyku ojczystym i o dziele sztuki  w tym przede wszystkim literackiej  jako symbolicznym przekazie kulturowym i aksjologicznym.
Program uwzglêdnia m.in. personalistyczn¹, humanistyczn¹ sztukê nauczania, kszta³towanie postaw inter- i intrapersonalnych; elementy pedagogiki
(w tym: metodykê dzia³alnoci opiekuñczo-wychowawczej) i psychologii (wtym:
wiedzê o roli kontekstów psychologicznych w projektowaniu procesów edukacyjnych); wybrane problemy z zakresu emisji g³osu zelementami logopedii;
nowe strategie owiatowe; poznanie autonomicznych celów, koncepcji, zasad, metod, programów i podrêczników szkolnych; organizacji pracy lekcyjnej,
szkolnej i pozaszkolnej  z w³aciwym miejscem dla integracji wewn¹trz- i miêdzyprzedmiotowej, w tym cie¿ek medialnej, regionalnej i czytelniczej, atak¿e
dla korespondencji sztuk, jêzyka filmu i teatru.
Treci programowe obejmuj¹ tak¿e kszta³cenie w zakresie technologii
informacyjnej, przygotowuj¹ce do pos³ugiwania siê t¹ technologi¹, wtym jej wykorzystaniem w edukacji polonistycznej.
Nauczyciel polonista to specjalnoæ zawodowa, a zatem w ramach tej
specjalnoci przygotowujemy wysoko kwalifikowanego specjalistê do wykonywania i organizowania polonistycznej pracy dydaktyczno-wychowawczej na
poziomie klas wy¿szych szko³y podstawowej i gimnazjum (studia licencjackie
I stopnia) oraz liceum i technikum (studia magisterskie II stopnia).
Theoria sine praxi est currus sine axi  teoria bez praktyki to jakby wóz
bez osi. Komplementarnym zatem dope³nieniem programu s¹ æwiczenia praktyczne ródroczne i ci¹g³e w wybranych placówkach owiatowych na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. S³u¿¹ one nabyciu
i rozwijaniu umiejêtnoci zawodowych dziêki praktycznym zajêciom z uczniami, a tak¿e umo¿liwiaj¹ poznanie organizacji i funkcjonowania szkó³ i placówek owiatowych.
Nauczyciel to zawód i powinnoæ. Uczymy, jak byæ dobrym specjalist¹,
który potrafi nie tylko przekazywaæ wiedzê, ale tak¿e budziæ zainteresowania,
wyzwalaæ twórczoæ; umie byæ animatorem, aktorem i re¿yserem w dzia³aniach szkolnych i pozaszkolnych; odczuwa potrzebê ci¹g³ego samodoskonalenia i samokszta³cenia. Wskazujemy, jak wa¿na jest empatia i umiejêtnoæ
oddzia³ywania w³asn¹ osobowoci¹ i otwart¹ postaw¹.
Jak s³usznie bowiem zauwa¿a³ Bertrand Russel, nauczyciele to o wiele
wiêksi stró¿e cywilizacji ni¿ jakakolwiek inna grupa ludzi.

