Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Proponujemy Państwu ofertę studiów podyplomowych Pedagogika przedszkolna i
wczesnoszkolna prowadzonych w dogodnych dla Państwa lokalizacjach. Istnieje możliwość
prowadzenia zajęć w Krakowie, Chrzanowie, Nowym Sączu lub Gliwicach.
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Przebieg i organizacja studiów





studia nadające kwalifikacyjne, trwające 3 semestry
program studiów obejmuje 370 godzin oraz 60 godzin praktyk
zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, ( w piątek od godz. 16-ej) soboty i
niedziele, średnio co dwa tygodnie w siedzibie Uczelni
absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z
zakresu:Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Cel kształcenia
Celem kształcenia jest merytoryczne przygotowanie do realizacji zadań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych zarówno w publicznych przedszkolach i niepublicznych,
szkołach podstawowych na pierwszym etapie edukacyjnym.
Adresat studiów
Studia są prowadzone dla absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo
jednolitych studiów magisterskich, posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania
przedmiotu (prowadzenia zajęć), czynnych zawodowo nauczycieli oraz innych osób
posiadających uprawnienia pedagogiczne, zainteresowanych zdobyciem dodatkowych
kwalifikacji do pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz nauczania
wczesnoszkolnego. Szerokie spektrum zagadnień, będących przedmiotem zajęć, pozwala na
uczestnictwo w nich zarówno ludzi, którzy dopiero zaczynają swoją karierę zawodową, jak i
osób pracujących w oświacie od wielu lat, a pragnących poszerzyć swoje kwalifikacje.
Sylwetka absolwenta
Absolwent studiów podyplomowych uzyska przygotowanie teoretyczne i kompetencje
praktyczne w zakresie diagnozowania potrzeb i organizowania procesu opiekuńczowychowawczego na etapie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Wiedza
merytoryczna umożliwi absolwentom przygotować i prowadzić zajęcia w przedszkolu i klasach
I- III szkoły podstawowej w tych obszarach edukacyjnych, które wskazuje podstawa
programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w zakresie edukacji
wczesnoszkolnej.

Program studiów
1. Psychologia rozwojowa i osobowości
2. Psychologiczne aspekty dysfunkcji rozwojowych dzieci
3. Podstawy pedagogiki przedszkolnej
4. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
5. Podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej
6. Metodyka wychowania przedszkolnego
7. Animacja zabawy
8. Kształcenie przez sztukę w edukacji przedszkolnej
9. Teoretyczne podstawy wychowania
10. Komunikacja interpersonalna dzieci
11. Metody aktywizujące we wczesnej edukacji
12. Modele i strategie kształcenia zintegrowanego
13. Kształtowanie kompetencji polonistycznych dziecka
14. Kształtowanie kompetencji matematycznych dziecka
15. Literatura dziecięca
16. Podstawy prawa oświatowego w pracy szkoły i nauczyciela
17. Prawo rodzinne i opiekuńcze. Prawa dziecka
18. Wczesna edukacja środowiskowa i społeczna z metodyką
19. Edukacja muzyczna dzieci z metodyką
20. Edukacja plastyczna w klasach I-III z metodyką
21. Metodyka edukacji technicznej. Wykorzystanie komputera we wczesnej edukacji dzieci
22. Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej
23. Podstawy logopedii z elementami metodyki
24. Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
25. Projektowane procesu edukacji wczesnoszkolnej
26. Emisja głosu
27. Egzamin końcowy
Kwalifikacje po ukończeniu studiów
Absolwenci zdobywają uprawnienia do pracy w przedszkolu oraz w szkole podstawowej z
najmłodszymi jej uczniami, zwiększając jednocześnie swoje szanse na zatrudnienie w danej
placówce. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych na drukach ustalonych w obowiązujących przepisach.
Warunki ukończenia studiów podyplomowych





uczestnictwo w zajęciach programowych
zdanie przewidzianych programem egzaminów
zdanie egzaminu końcowego
wniesienie wymaganych opłat

Organizator: WSB-NLU z siedzibą w Nowym Sączu
Miejsce realizacji zajęć: Kraków
Nowy Sącz - pod warunkiem odpowiedniej ilości chętnych
Studia realizowane w trybie niestacjonarnym z możliwością wykorzystania CloudA
Zajęcia co dwa tygodnie w soboty i niedziele
Jednorazowa opłata rekrutacyjna: 50 zł

