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STUDIA PODYPLOMOWE

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
/3 semestralne studia kwalifikacyjne/

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów co najmniej I stopnia z obszaru nauk
humanistycznych lub społecznych i posiadających przygotowanie pedagogiczne, pragnących
zdobyć kwalifikacje niezbędne do pracy w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.
Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do pracy z dzieckiem w wieku od 3 do 10
roku życia.
Program studiów obejmuje: najnowsze tendencje edukacyjne w edukacji małego dziecka,
różne formy edukacji instytucjonalnej małego dziecka, kształtowanie jego kompetencji
językowych i matematycznych, rozwijanie ekspresji artystycznej małego dziecka w systemie
zintegrowanym. Integralną częścią programu kształcenia jest praktyka pedagogiczna
w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.
Absolwent jest przygotowany do kompleksowej realizacji zadań wychowawczoopiekuńczych i kształcących jako nauczyciel w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych dla
dzieci 5/6-letnich i kl. I-III szkoły podstawowej. Posiada wysoki zakres kompetencji w zakresie
wiedzy pedagogicznej i psychologicznej oraz zintegrowanej metodyki pracy w edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Potrafi planować, organizować i realizować program nauczania
skoncentrowany na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia
się. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami w zakresie: wspierania harmonijnego rozwoju dziecka,
indywidualizowania procesu nauczania, zaspokajania szczególnych potrzeb edukacyjnych dzieci,
organizowania życia społecznego na poziomie grupy wiekowej w przedszkolu/szkole
i środowisku lokalnym, współpracy z innymi nauczycielami i rodzicami, prowadzenia zajęć
edukacyjnych, rozwijania zainteresowań poznawczych oraz wspierania rozwoju intelektualnego
dzieci poprzez umiejętny dobór metod aktywizujących i technik nauczania-uczenia się oraz
środków dydaktycznych (w tym komputera). Potrafi monitorować i oceniać zmiany rozwojowe
dzieci oraz stosownie modyfikować ofertę programową, wspierając zdolności, uzdolnienia oraz
postawy twórcze dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.
Odpłatność za jeden semestr studiów wynosi: 1500zl (łącznie 4500 zł.)
Rejestracja na studia podyplomowe odbywa się drogą elektroniczną ON-LINE w systemie IRK
https://irk-sp.uwb.edu.pl/
Kontakt w sprawie rekrutacji

Dziekanat Studiów Podyplomowych - pokój A15
tel.: (85) 745 75 22, e-mail: podyplomowe.pip@uwb.edu.pl
!!! Uruchomienie studiów nastąpi po skompletowaniu grupy (20 osób), o czym zainteresowani zostaną
powiadomieni w formie elektronicznej.

