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Załącznik nr 2 do programu kształcenia 

 Uniwersytetu Polonistów 

 

 

1. Nazwa modułu Wizyta edukacyjna  

2. Forma prowadzenia  niestacjonarne (poza siedzibą Uniwersytetu Śląskiego w 

Katowicach) 

3. Liczba godzin w cyklu i 

obszar tematyczny 

1 wizyta edukacyjna w cyklu rocznym (1h-wykładu; 4h-

warsztatów x 2gr/15os) 

Temat wizyty: Szlakiem „Jerozolimy Zagłębia”  

4.  Zakładane efekty uczenia się  

4a.  w zakresie wiedzy uczestnik ma poszerzoną wiedzę w zakresie problematyki 

dotyczącej Żydów będzińskich  

uczestnik orientuje się w nowych tendencjach 

dominujących we współczesnych badaniach Zagłady 

uczestnik zna terminologię, teorie i nurty metodologiczne 

w obszarze badań dotyczących Zagłady 

uczestnik  zna współczesne metody analizy i interpretacji 

utworów dotyczących Zagłady 

uczestnik zna wyzwania stojące przed współczesną 

edukacją dotyczącą Zagłady 

4b. w zakresie umiejętności uczestnik rozpoznaje najważniejsze zagadnienia 

podejmowane przez współczesne badania nad Zagładą 

uczestnik myśli relacyjnie i empatycznie 

uczestnik potrafi dzielić się dobrymi praktykami z 

nauczycielami oraz twórczo korzystać z pomysłów innych  

uczestnik włącza zagadnienia z zakresu współczesnych 

badań nad Zagładą do zadań realizowanych w swojej 

szkole 

4c. w zakresie kompetencji 

społecznych 

uczestnik rozumie wartość Dialogu w edukacji oraz w 

procesie zdobywania informacji i podnoszenia kwalifikacji  

uczestnik integruje się ze środowiskiem nauczycieli 

polonistów oraz przedstawicielami instytucji zajmujących 

się dziedzictwem lokalnym  

uczestnik współpracuje z innymi nauczycielami 

uczestnik wykazuje wysoką wrażliwość na współczesne 

wyzwania XXI wieku 

uczestnik potrafi kształtować rzeczywistość w oparciu o 

wartości takie jak: odpowiedzialność, empatia, gościnność, 

otwartość na inność 

5.  Opis modułu Wizyta edukacyjna stanowi połączenie teorii i zajęć 

praktycznych w formie warsztatów. Taka forma 
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uczestnictwa pozwoli na poznanie miejsc związanych z 

upamiętnieniem będzińskich Żydów oraz jest szansą na 

podtrzymanie współpracy lokalnej między nauczycielami 

a konkretnymi instytucjami. Celem wizyty edukacyjnej 

jest rozwijanie aktywności nauczycieli w obrębie ww. 

zagadnień oraz podnoszenie ich kompetencji w zakresie 

szeroko rozumianej metodologii i metodyki Zagłady.  

6. Inne metody dydaktyczne Metody problemowe (studium przypadku, burza mózgów) 

7. Sposoby weryfikacji efektów 

kształcenia modułu 

Test przyrostu wiedzy (pretest i posttest) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


