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CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU PEDAGOGIKA WRAZ Z SYLWETKĄ 

ABSOLWENTA  

SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE 

PRZEDSZKOLNE Z NAUCZANIEM JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Studia na kierunku pedagogika prowadzone są w systemie stacjonarnym. Stacjonarne 

studia licencjackie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z 

nauczaniem języka angielskiego o profilu praktycznym trwają 6 semestrów w wymiarze: 

• 1965 godzin (bez praktyk zawodowych) dla specjalności pedagogika wczesnoszkolna  

i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego i kończą się nadaniem tytułu 

zawodowego licencjata. Kształceniu przypisane jest 180 punktów ECTS.  

Kierunek studiów pedagogika należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk 

humanistycznych i społecznych, jest umiejscowiony zarówno w obszarze idei (ideały, normy, 

powinności), jak i praktyk społecznych. Łączy dwie perspektywy: humanistyczną, 

koncentrującą się na istocie wychowania, kształcenia i opieki oraz społeczną, dotyczącą 

środowisk wychowawczych, systemów instytucji oświatowych i wychowawczo-

opiekuńczych, ich funkcji i znaczenia w rozwoju człowieka. Pedagogika zajmuje się 

rozumieniem tego, jak ludzie rozwijają się, uczą w ciągu całego życia  oraz krytyczną analizą 

istoty wiedzy i rozumienia w wymianie ich jednostkowych i społecznych konsekwencji.  

Absolwent dysponuje wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, 

socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu 

kształcenia, wychowania, pracy opiekuńczej i resocjalizacyjnej oraz kształtowania własnego 

rozwoju zawodowego. Ma umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem 

diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie 

praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Ma umiejętność 

refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumowania 

rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent zna język angielski i język obcy nowożytny na 

poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, 

umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki oraz nowoczesnymi 

technologiami informatycznymi. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego 

stopnia. 

Absolwent studiów I stopnia kierunku Pedagogika, o specjalności  pedagogika 

wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne  z nauczaniem języka angielskiego po ukończeniu 

studiów dysponuje szeroką wiedzą o rozwoju fizycznym, psychicznym i społecznym dziecka 

w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, uwarunkowaniach przebiegu tego rozwoju, 

roli, celach i zadaniach edukacji elementarnej, ich uwarunkowaniach, realizacji i ewaluacji. 

Ponadto posiada wiedzę o kierunkach i tendencjach rozwojowych w pedagogice 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej na świecie i w Polsce, a także o uwarunkowaniach pracy 

zawodowej nauczyciela szczebla edukacji elementarnej. 

 W zakresie umiejętności absolwent umie monitorować przebieg wielostronnego 

rozwoju dziecka w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej, dobrze komunikować 

się z dziećmi i ich rodzicami, konstruować plany i programy pracy dydaktyczno-

wychowawczej, uwzględniające koncepcję nauczania zintegrowanego w tym przedziale 

wiekowym. Ponadto, ma umiejętności organizowania i realizacji założonych planów pracy 

własnej i szkoły, a także organizowania opieki nad dziećmi i umiejętność kontaktów z ich 

rodzicami. 



Absolwent specjalności  pedagogika  wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z 

nauczaniem języka angielskiego w zakresie kompetencji komunikacyjnych posiada 

umiejętność empatycznego i podmiotowego rozumienia potrzeb dziecka w okresie 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej edukacji, wysokie poczucie odpowiedzialności za własne 

decyzje i działania zawodowe. 

Absolwent specjalności  pedagogika  wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z 

nauczaniem języka angielskiego  ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji 

językowej w języku angielskim i jest przygotowany do nauczania języka angielskiego w 

przedszkolach. 

Przedmioty specjalistyczne przygotowujące do zawodu obejmują: 

- dydaktykę nauczania języka angielskiego w przedszkolu 

- gry i zabawy dydaktyczne w nauczaniu języka angielskiego 

- angielski w piosenkach, bajkach i opowiadaniach 

- praktyczną naukę języka angielskiego (sprawności zintegrowane takie jak gramatyka 

praktyczna, mówienie, pisanie, słuchanie, czytanie, fonetyka) 

- teorię akwizycji języka angielskiego 

- elementy historii, literatury i kultury krajów anglojęzycznych 

Absolwent studiów I stopnia o specjalności  pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie 

przedszkolne  z nauczaniem języka angielskiego po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata 

może ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia. 

  

  

  

 

 


