PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
STUDIA I stopnia
Absolwent specjalności pedagogika opiekuoczo-wychowawcza i wychowanie do życia w
rodzinie na studiach I stopnia uzyskuje pełne kwalifikacje pedagogiczne i nauczycielskie. Jest
on odpowiednio przygotowany do pracy z dziedmi, rodzinami nieradzącymi sobie z
problemami życiowymi, z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w szczególności
w pracy z rodzinami w kryzysie, z osobami uzależnionymi i niepełnosprawnymi. Absolwent
jest przygotowany do pracy w szkole w zawodzie nauczyciela przedmiotu Wychowanie do
życia w rodzinie. Jest przygotowany również do kontynuacji edukacji na studiach drugiego
stopnia.
Absolwenci specjalności pedagogika opiekuoczo-wychowawcza i wychowanie do życia w
rodzinie mają pełne kompetencje pedagogiczne i nauczycielskie.
Specjalnośd ta – na studiach stacjonarnych - została objęta wsparciem w ramach projektu
Zawód nauczyciel - opracowanie i wdrożenie programów kształcenia nauczycieli na
Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ., z programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Narodowego Centrum Badao i Rozwoju, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja
Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie: 3.1.
Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
Studenci będą uczestniczyd między innymi w warsztatach mających na celu rozwój
kompetencji społecznych (interpersonalnych, komunikacyjnych i międzykulturowych), w
warsztatach myślenia komputacyjnego, praktykach śródrocznych, kursie z zakresu
statystycznej analizy danych z badao ilościowych i jakościowych.
Perspektywy zawodowe:
Absolwenci specjalności mogą byd zatrudnieni:
● w placówkach szkolnych jako nauczyciele przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie;
● na koloniach i półkoloniach, obozach, ośrodkach wczasów dziecięcych, hospicjach,
prewentoriach, sanatoriach;
● w pogotowiach opiekuoczych, ośrodkach adopcyjno-opiekuoczych, grupach
terapeutycznych, placówkach diagnostycznych
● w placówkach resocjalizacyjnych, ogniskach wychowawczych, ośrodkach pomocy dziecku i
rodzinie, kurateli sądowej, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
● w urzędach gminnych, domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych,
ośrodkach wsparcia społecznego i zagrożeo rozwojowych;
● jako asystenci i opiekunowie środowiskowi w placówkach rehabilitacji dzieci;
● w interwencyjnych, socjalizacyjnych oraz rodzinnych formach opieki nad dziedmi.

