Rekrutacja 2020/2021

APLIKUJ
na bezpłatne dzienne studia podyplomowe

ZDOBĄDŹ
stypendium i przez 10 miesięcy rozwijaj swój
potencjał

UCZ SIĘ
i przekładaj wiedzę na praktykę w szkołach

KORZYSTAJ
z doświadczenia tutorów

OTRZYMAJ
dyplom Uniwersytetu Warszawskiego

ZYSKAJ
uprawnienia nauczycielskie

ROZPOCZNIJ
pracę i inspiruj swoich uczniów

WAŻNE TERMINY

02.08

23.08

Koniec rekrutacji

Początek zajęć

2020

2020

24.06
2021

Zakończenie
studiów

POZNAJ NAS
Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu
Warszawskiego realizuje jedyne w Polsce bezpłatne dzienne studia
podyplomowe dla przyszłych i już aktywnych nauczycieli. Możesz u nas
zdobyć uprawnienia nauczycielskie, a także rozwinąć kompetencje
pedagogiczne i dydaktyczne. Dajemy Ci nie tylko wiedzę akademicką
i całoroczne praktyki w wyselekcjonowanych szkołach, ale również
zapewniamy indywidualne podejście do każdego studenta i studentki.
Pod czujnym okiem tutorów możesz rozwijać swoje umiejętności.
Prowadzimy studia w ramach czterech ścieżek przedmiotowych:
język polski,
historia i WOS,
biologia z przyrodą,
matematyka.
Chcemy zmieniać polską szkołę na lepsze. Wierzymy w prestiż zawodu
nauczyciela i wiemy, że dobry pedagog jest najważniejszym
elementem każdego modelu edukacji.

SZKOŁA EDUKACJA W LICZBACH
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KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO REKRUTACJI?
Studenci i studentki ostatniego roku studiów magisterskich na
kierunkach:
filologia polska,
historia,
biologia oraz kierunki pokrewne* (np. ochrona środowiska,
biotechnologia, nauka o zwierzętach, mikrobiologia),
matematyka oraz kierunki pokrewne* (np. fizyka, informatyka,
finanse i rachunkowość).
Absolwenci i absolwentki studiów magisterskich na kierunkach:
filologia polska,
historia,
biologia oraz kierunki pokrewne* (np. ochrona środowiska,
biotechnologia, nauka o zwierzętach, mikrobiologia),
matematyka oraz kierunki pokrewne* (np. fizyka, informatyka,
finanse i rachunkowość).

Czynni nauczyciele i nauczycielki ze stażem do 10 lat,
którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje dydaktyczne
i wychowawcze, uczący następujących przedmiotów:
język polski,
historia i wiedza o społeczeństwie,
matematyka,
biologia i przyroda.

*w przypadku studiów pokrewnych kandydat/ka musi legitymować się
odpowiednią liczbą godzin przedmiotów kierunkowych. Każdorazowo analizowany
jest zatem suplement do dyplomu.

JAK WYGLĄDA REKRUTACJA?
W procesie rekrutacyjnym sprawdzamy wiedzę merytoryczną
kandydata/kandydatki oraz predyspozycje do wykonywania zawodu
nauczyciela. Nabór ma dwa etapy:

1

ETAP

Kandydat/ka wypełnia formularz dostępny na stronie Szkoły
Edukacji. Oprócz danych kontaktowych, CV i skanu dyplomu
kandydaci załączają również list motywacyjny. Odpowiadają w nim na
jedno z dwóch pytań:
Jaki model edukacji szkolnej chcę promować jako nauczyciel?
Dlaczego chcę zostać nauczycielem?

2

ETAP

Osoby zakwaliﬁkowane do II etapu zostaną zaproszone na
rozmowę kwaliﬁkacyjną w siedzibie Szkoły Edukacji w Warszawie.*
W trakcie rozmowy rozwiązują zadanie merytoryczne (przedstawiają
własne rozwiązanie zadania i ustosunkowują się do sposobu rozwiązania
go przez ucznia). Omawiają też swoje motywacje do podjęcia studiów
nauczycielskich i przedstawiają rekomendację na temat swoich
kompetencji zawodowych, społecznych lub akademickich.

WAŻNE
Kandydaci zostaną zakwalifikowani na studia zgodnie z listą rankingową
na podstawie uzyskanych wyników. Szczegóły w Zasadach Rekrutacji.
*Uwaga! Ze względu na sytuację epidemiologiczną, do odwołania możliwa będzie
realizacja rozmów rekrutacyjnych także online.

JAK UZYSKAĆ STYPENDIUM I POKÓJ W AKADEMIKU?

Studenci Szkoły Edukacji mogą ubiegać się o stypendium. Wynosi
ono do 2 000 zł miesięcznie i jest wypłacane przez 10 miesięcy
trwania nauki. Pozwala ono na pokrycie kosztów utrzymania
w czasie studiów. Dzięki temu nasi studenci mogą się skupić na
swoim nauczycielskim rozwoju, bez presji i martwienia się
o sytuację finansową. W roku akademickim 2019/2020
stypendium otrzymało 100% naszych studentów.
Do ubiegania się o stypendium uprawnione są osoby, które
spełniają następujące kryteria:
pozytywnie przeszły rekrutację do Szkoły Edukacji PAFW i UW,
dochód na członka rodziny nie przekracza 3.000 PLN brutto
miesięcznie.

Studenci Szkoły Edukacji mogą również starać się o przyznanie
bezpłatnego
jednoosobowego
pokoju
w
akademiku
Uniwersytetu Warszawskiego.
Szczegółowe
warunki
Stypendialnego.
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CZY STUDIA W SZKOLE
EDUKACJI SĄ DLA CIEBIE?

TAK

jeśli jesteś magistrem filologii polskiej, historii, biologii albo
matematyki (lub kierunków pokrewnych do biologii
i matematyki),
jeśli chcesz uczyć w szkole i musisz zdobyć uprawnienia
nauczycielskie,
jeśli jesteś już nauczycielem, a Twój staż pracy nie
przekracza 10 lat,
jeśli chcesz zostać nauczycielem, który inspiruje
i wychowuje,
jeśli jesteś nauczycielem, ale pragniesz rozwinąć swoje
kompetencje dydaktyczne i wychowawcze.

NIE

jeśli nie możesz się zaangażować w naukę od poniedziałku
do piątku przez 10 miesięcy trwania studiów,
jeśli nie jesteś gotowa/gotowy na łączenie nauki
z praktyką w szkole,
jeśli nie lubisz się uczyć.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA W SZKOLE EDUKACJI?
Studia w Szkole Edukacji PAFW i UW łączą teorię akademicką
z całoroczną praktyką w szkołach. Wykorzystujemy metody
stosowane w najlepszych centrach kształcenia nauczycieli na
świecie. Instytucją partnerską jest Teachers College Columbia
University w Nowym Jorku.
Nauka w Szkole Edukacji ma nietypowy charakter: są to
studia podyplomowe,
a
zarazem
dzienne.
Trwają
dokładnie 10 miesięcy – rozpoczynają się w 3. tygodniu
sierpnia, a kończą w przedostatnim tygodniu czerwca.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Przed
południem studenci biorą udział w praktykach w szkołach,
natomiast po południu w zajęciach prowadzonych przez kadrę
w siedzibie Szkoły Edukacji na Kampusie Ochota UW.
Studenci spotykają się regularnie z tutorami – indywidualnymi
opiekunami. Podczas tych spotkań omawiają codzienne
praktyki, odkrywają swoje mocne strony i doskonalą warsztat
pracy nauczyciela. Tutorzy pomagają im w określaniu celów
dalszego rozwoju i wspierają w ich osiąganiu.

Tutorial to niesamowity moment zderzenia
doświadczenia tutora i entuzjazmu studenta.
Pozwala spojrzeć na lekcję z różnych
perspektyw. To nauka nie teoretyczna,
a wynikającą z refleksji nad praktyką.

Kinga Białek, tutorka

„

STUDIA W SZKOLE EDUKACJI

1

Zajęcia
akademickie

2

Praktyki
w szkołach

3

Indywidualny
tutoring

Moja tutorka nie dawała gotowych
rozwiązań, ale pomagała w szukaniu drogi.
To było genialne! Czułam, że mogę
popełnić błąd w projektowaniu lekcji, bo od
razu mnie przed nim ostrzeże odpowiednimi
pytaniami. Pomagała zrozumieć, co jest dla
mnie ważne, jakim nauczycielem chcę być.
I pozwalała mi nim być!
Agata Nowak, absolwentka rocznika 2016/2017

W Szkole Edukacji poznałem różne metody
i sposoby prowadzenia lekcji. To pomogło mi
poczuć się w szkole gospodarzem. Lepiej
poznałem też samego siebie, odkryłem swoje
kompetencje i wyrobiłem sobie własną
filozofię nauczania.
Mateusz Osiński, absolwent 2017/2018

„

„

GDZIE MOŻESZ PRACOWAĆ PO STUDIACH
W SZKOLE EDUKACJI?

Po zakończeniu studiów w Szkole Edukacji otrzymujesz dyplom
Uniwersytetu Warszawskiego i uprawnienia nauczycielskie.

W zależności od wybranej przez Ciebie ścieżki edukacyjnej (język
polski, historia i WOS, matematyka lub biologia z przyrodą)
możesz uczyć danego przedmiotu w szkołach podstawowych
i ponadpodstawowych.

Nasi absolwenci są objęci 2-letnim programem wsparcia. W tym
czasie mogą między innymi korzystać z indywidualnych konsultacji
z posttutorami, brać udział w regularnych superwizjach,
warsztatach i corocznej Szkole Letniej.

PARTNERZY
Innowacyjny program studiów w Szkole Edukacji powstał dzięki
współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Uniwersytetu
Warszawskiego, Fundacji Dobrej Edukacji, Centrum Edukacji
Obywatelskiej oraz przy merytorycznym wsparciu ekspertów
z Teachers College Columbia University w Nowym Jorku.
POLSKO-AMERYKAŃSKA
FUNDACJA WOLNOŚCI (PAFW)

Od 2000 roku wspiera proces polskich przemian zapoczątkowanych
w 1989 roku. Realizuje programy w trzech głównych obszarach:
edukacji, rozwoju społeczności lokalnych oraz dzielenia się polskim
doświadczeniem w zakresie transformacji. Jej najważniejsze cele to
wyrównywanie szans edukacyjnych, modernizacja oświaty, a także
wyzwalanie i wspieranie aktywności obywatelskiej w lokalnych
społecznościach. Przedsięwzięcia te są skierowane przede wszystkim
do mieszkańców wsi i małych miast.
UNIWERSYTET WARSZAWSKI (UW)

Czołowa polska uczelnia i największa szkoła wyższa w Europie
Środkowo-Wschodniej. Uzyskuje wyróżniające oceny za jakość
kształcenia oraz najwyższe kategorie naukowe za prowadzone
badania. 3,5 tys. nauczycieli akademickich kształci prawie 45 tys.
studentów na ponad 100 kierunkach studiów.

FUNDACJA DOBREJ EDUKACJI (FDE)

Działa od 2014 roku. Jej założycielem i fundatorem jest PAFW.
Statutowymi celami są: wspieranie i promowanie rozwoju edukacji,
działanie na rzecz podnoszenia jakości kształcenia i doskonalenia
zawodowego
nauczycieli,
budowanie
prestiżu
zawodu
nauczyciela, wspieranie liderów oświaty oraz wyrównywanie szans
edukacyjnych dzieci i młodzieży.

CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ (CEO)

To niezależna instytucja edukacyjna i jedna z największych polskich
organizacji pozarządowych. Od ponad 20 lat pracuje z dyrekcjami
szkół, kadrą nauczycielską, samorządami terytorialnymi i centralnymi
władzami oświatowymi na rzecz efektywniejszego uczenia się w szkole.

CENTRUM KOMPETENCJI CYFROWYCH UW

Udostępnia Szkole Edukacji platformę do prowadzenia kursów
internetowych i udziela wsparcia technicznego w tym zakresie.

KONTAKT
Szkoła Edukacji PAFW i UW
CeNT - Kampus Ochota
ul. Banacha 2c
02-097 Warszawa

tel.: 505 759 800, 22 55 43 789
kontakt@szkolaedukacji.pl
www.szkolaedukacji.pl
facebook.com/szkolaedukacji

MASZ PYTANIE?
Skontaktuj się
z nami!

