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Studia prowadzi 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w porozumieniu 

z Fundacją Oświatową-Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie.  

Adresat studiów 

Studia przeznaczone są dla nauczycieli pracujących w przedszkolach i 

szkołach podstawowych w klasach 0-III zainteresowanych zdobyciem 

kwalifikacji merytorycznych i metodycznych do nauczania j. angielskiego na 
poziomie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego 

Program studiów 
obejmuje m.in. 

1. Współczesne teorie wychowania, uczenia się i nauczania.  
2. Anglojęzyczna literatura dla dzieci 

3. Edukacja  językowa i komunikacyjna dzieci w wieku przedszkolnym  
    i wczesnoszkolnym.               

4. Podstawy glottodydaktyki 
5. Podstawy przyswajania języka obcego.  

6. Gramatyka opisowa. 

7. Lektorat języka angielskiego 
8. Wiedza o krajach obszaru językowego.  

9. Nowoczesne technologie w nauczaniu języka obcego w wieku   
   przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

10. Warsztaty metodyczne: gry i zabawy w nauczaniu języka angielskiego 

11. Warsztaty metodyczne: piosenka i ruch w nauczaniu języka angielskiego 
12. Warsztaty metodyczne: techniki plastyczne w nauczaniu języka    

    angielskiego 
13. Warsztaty metodyczne: techniki multimedialne w nauczaniu języka   

    angielskiego 

14. Warsztaty metodyczne: storytelling w nauczaniu języka angielskiego 
15.  Metodyka nauczania języka angielskiego we wczesnej edukacji szkolnej  

     i przedszkolnej.  
16.  Innowacje pedagogiczne w pracy z dziećmi w wieku w przedszkolnym  

     i wczesnoszkolnym. 
17.  Praktyka. 

Organizacja 

 studia trwają 3 semestry (rozpoczęcie: październik lub w luty/marzec; 

 miejsce prowadzenia zajęć: Koszalin; 

 zajęcia odbywają się w formie jedno lub dwudniowych zjazdów 

(sobota/niedziela); 
 program obejmuje 350 godz. w tym 60 godz. praktyki 

 zajęcia są zorganizowane w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń, 

seminariów oraz konsultacji i są prowadzone w salach dydaktycznych 

lub pracowniach Fundacji. 

 
Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach 

dydaktycznych oraz zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń wymaganych 
programem studiów. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia 

studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 

w Bydgoszczy. 

Nabór Trwa 

http://www.fundacja-ece.edu.p/

