
CHARAKTERYSTYKA CERTYFIKOWANEGO KURSU AKADEMICKIEGO  

1. Nazwa studiów  KURS  dla edukatorów -  

"In Korczak's footsteps (Korczak's heritage and philosophy of 

education)" - "Śladami Korczaka (Spuścizna i filozofia 

edukacyjna Korczaka)"  

2. Jednostka prowadząca Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Pedagogiki Społecznej 

3. Charakter kształcenia  Kurs doskonalący o charakterze szkoleniowym,  podnoszącym 

kompetencje  

4. Forma studiów  Kurs doszkalający   

5. czas trwania/ liczba punktów ECTS/ 

liczba godzin 

Kurs tygodniowy/ 40 godzin kontaktowych/  

6. Czas trwania kursu  14.09.2020-18.09.2020 

7. Ogólne cele kształcenia, 

uzyskiwane kwalifikacje, 

podstawy prawne kwalifikacji 

oraz możliwości zatrudnienia 

absolwentów studiów  

CELE KURSU 

Od 2006 r. Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka, 

organizuje międzynarodowe szkoły letnie UNESCO, 

cieszące się zainteresowaniem uczestników z całego 

świata.  

Od 2020 roku międzynarodowe szkoły letnie Katedry 

UNESCO im Janusza Korczaka, poświęcone są 

spuściźnie pedagogicznej Janusza Korczaka, a udział w 

nich certyfikowany państwowym certyfikatem Uczelni, 

przyznającym uczestnikom 3p ECTS.  

UZASADNIENIE DZIAŁAŃ  

Promowanie koncepcji Korczaka wśród studentów, 

doktorantów i badaczy z Polski i z zagranicy w celu 

utrzymania miana Środkowo i Wschodnio Europejskiego 

Centrum certyfikacji i badań nad spuścizną Korczaka i 

tematyki praw dziecka. Niezmiernie istotna jest tutaj 

centralna lokalizacja przedsięwzięcia, pozycjonująca 

Warszawę na arenie międzynarodowej, jako stolicę praw 

dziecka w Europie środkowej i wschodniej, umożliwiając 

rozwój turystyki edukacyjnej związanej z historycznym i 

pedagogicznym wymiarem życia i twórczości Janusza 

Korczaka. Ustanowiony przez Sejm RP Rok Korczaka 

2012 - rozpropagował w międzynarodowych kręgach 

postać Janusza Korczaka oraz Polskę jako ojczyznę praw 

dziecka. Poświęcony mu Kongres Praw Dziecka 2017 



zorganizowany przez Akademię Pedagogiki Specjalnej 

(APS), Rzecznika Praw Dziecka i muzeum POLIN 

zgromadził 1000 słuchaczy z różnych krajów. Kursowi 

przyświeca idea podkreślenia zakotwiczenia Korczaka w 

Warszawie oraz dalsze propagowanie jego idei na 

świecie. 

 

Cel kształcenia  

 

Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji niezbędnych do 

pełnienia stanowisk związanych z kontaktem z dziećmi i 

ich rodzicami, z szeroko rozumianym środowiskiem 

edukacyjnym, szkolnym, przedszkolnym.  

Rozwój wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 

opartych na spuściźnie pedagogicznej Janusza Korczaka, 

ze szczególnym uwzględnieniem praw dziecka- w 

zakresie promocji i ochrony praw dziecka oraz rozwoju 

pamięci historycznej na temat roli Warszawy na mapie 

praw dziecka, widzianej jako Miasto Korczaka  

 

8. Sylwetka absolwenta Absolwenci kursu będą posiadali wiedzę, umiejętności  

i kompetencje społeczne w zakresie promocji i ochrony praw 

dziecka, świadomości i kontekstu ich genezy oraz refleksyjnej 

praktyki edukacyjnej: 

• w zakresie samo-zrozumienia pełnionych ról społecznych 
w perspektywie korczakowskiej,  

• planowania pracy, wykonywanie zadań i podejmowanie 
działań na rzecz propagowania i ochrony praw dziecka, 

• znajomości i stosowania korczakowskich idei edukacyjnych  

• praktycznego wykorzystania koncepcji filozofii edukacyjnej 
Janusza Korczaka,  

• zwiększone umiejętności komunikacji w języku angielskim 
w obszarze nauk społecznych zw. z prawami dziecka, 

• kompetencje to pełnienia roli lidera w procesie tworzenia  
dogodnych warunków do uczenia się i wychowywania, 
opartych o ideały korczakowskie 

• promowania rozwoju kompetencji u uczniów – 
wychowanków, kadry pedagogicznej i innych pracowników 
placówek oświatowych, wychowawczych i kulturalnych 
które pozwolą im funkcjonować, jako eksperci od 
pedagogiki korczakowskiej zarówno  w bezpośrednim 
środowisku jak i środowisku lokalnym, 

•  motywacji do krytycznego przetwarzania informacji, 

• kształcenia u uczniów postawy obywatelskiej, 



partycypacyjnej  i pro-społecznej, 

• dostrzegania i rozwiązywania problemów w duchu przesłań 
Korczaka. 

9. Wymagania wstępne/ oczekiwane 

kompetencje kandydata 

Wymagania wstępne  

Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 

 

10. Przewidywana liczba słuchaczy/ 

limit miejsc 

20 

 

Miejsce zajęć: sale dydaktyczne Akademii Pedagogiki Specjalnej przy ul. Szczęśliwickiej 40 w 

Warszawie oraz warsztaty terenowe na terenie miasta Warszawa  

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o przesyłanie karty zgłoszenia na adres e -

mail: unescochair@aps.edu.pl 

 

 

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: do 30.05.2020. 

 

Opłata za kurs: 450zł 

 


