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Studia podyplomowe 
 

WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

ADRESACI: 

Studia przeznaczone są dla osób posiadających już przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje  

w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania w klasach 1-3 szkoły podstawowej. 

 OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA: 

Celem kształcenia w zakresie studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania języka angielskiego  

w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej,  w stopniu uwzględniającym możliwości poznawcze 

dzieci/uczniów. 

 ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE: 

powinien zostać  przygotowany do prowadzenia odrębnych zajęć edukacyjnych   w przedszkolu oraz 

edukacji wczesnoszkolnej; także w zakresie działalności pozalekcyjnej (np. koła zainteresowań). Ponadto 

absolwent w ramach kształcenia zintegrowanego może włączać elementy języka angielskiego do zajęć 

opartych na różnorodnych dziedzinach wynikających z podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciele uzyskają kompetencje pedagogiczno-

metodyczne, oparte na wykorzystaniu wiedzy z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w 

odniesieniu do nauczania-uczenia się języka angielskiego ( zasady, cele, treści, metody; w tym metoda 

zabawy,  formy, środki dydaktyczne, planowanie pracy pedagogicznej, ocenianie postępów edukacyjnych 

dziecka/ucznia, rozwój zawodowy nauczyciela). 

 ŚWIADECTWO: 

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem 

ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, 

zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego. 

 WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA 

PODYPLOMOWE: 

 złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl) 

 złożenie kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl) 

 złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów /kopia dwustronna/  

 dowód osobisty do wglądu 

 znajomość języka angielskiego na poziomie A2/B1 

 PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA: 

 metodyka nauczania języka angielskiego 

 psychologiczno-pedagogiczne aspekty edukacji lingwistycznej dzieci 
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 dziecięca literatura anglojęzyczna 

 podstawy fonetyki 

 współczesne tendencje w edukacji 

 gry i zabawy w edukacji lingwistycznej   

 CZAS TRWANIA STUDIÓW: 

3 semestry , 410 godzin ( 350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 60 

godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej). 

 

Miejsce realizacji studiów: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego 

w Pabianicach, ul. Kazimierza 8 

Cena: 3 000 zł, płatność w ratach 

 

Dokumenty należy składać w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 

i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8.  

 

Termin składania dokumentów: 20.09.2019 r. 

 

Więcej informacji uzyskać można: 

PODNiDM – tel. 42 215 42 42, p. Magdalena Stefaniak  

WSBiNoZ – tel. 42 683 44 44, p. Ewelina Bursztynowicz, p. Agnieszka Pacocha 

 

oraz na www.podn-pabianice.pl, www.medyk.edu.pl 

 

 

Dyrektor PODNiDM w Pabianicach      Pełnomocnik Rektora d.s. studiów podyplomowych  

WSBiNoZ w Łodzi 

          Małgorzata Biegajło                                                                       Ewelina Bursztynowicz  
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