
OŚRODEK KSZTAŁCENIA KADR „ATENA” 

w SŁUPSKU  

we współpracy 

z  KUJAWSKO-POMORSKĄ SZKOŁĄ WYŻSZĄ 

w BYDGOSZCZY 

Zapraszają na podyplomowe studia kwalifikacyjne – trzysemestralne 

Edukacja przedszkolna  

i wczesnoszkolna z modułem 

programowania 

 

Adresaci studiów: nauczyciele pracujący w placówkach oświatowych i 

opiekuńczo-wychowawczych, a także absolwenci szkół wyższych kierunków 
pedagogicznych, psychologicznych, humanistycznych i społecznych z 
przygotowaniem pedagogicznym, pragnący uzyskać kwalifikacje do pracy z dziećmi 
w wieku od 3 do 9 lat. 

 
Celem studiów jest:  przygotowanie słuchaczy do pracy pedagogicznej z 

dziećmi uczęszczającymi do przedszkola i szkoły klas I-III, nabycie umiejętności 
projektowania procesu dydaktycznego z uwzględnieniem możliwości uczniów, a 
także realizacji działań stymulujących rozwój dziecka. 

Ramowy program studiów w wymiarze 390 godzin dydaktycznych (w tym 60 godz. 
praktyki) obejmuje m. in. następujące zagadnienia: 

1. Neuropsychologia kliniczna 
2. Wybrane zagadnienia neuropsychiatrii dziecięcej 
3. Elementy integracji sensorycznej w terapii dziecka 
4. Diagnoza i terapia logopedyczna 
5. Podstawa kształcenia ogólnego, wykaz programów i podręczników 
6. Planowanie i dokumentowanie pracy w przedszkolu i szkole 
7. Neurosensoryczna terapia taktylna 
8. Metody wspomagające 
9. Elementy pedagogiki zabawy 
10. Literatura dziecięca z edukacją językową 
11. Samorządowy system edukacyjny - wybrane problemy prawa oświatowego 
12. Metodyka nauczania zintegrowanego w klasach I-III 
13. Metodyka nauczania języka polskiego 
14. Metodyka nauczania matematyki 
15. Podstawowe formy pracy wychowawczej w przedszkolu 



16. Metodyka wychowania przedszkolnego. Projektowanie działań edukacyjnych 
17. Warsztat plastyczny z metodyką 
18. Metodyka nauczania środowiska 
19. Emisja głosu 
20. Kultura fizyczna z metodyką 
21. Projektowanie współpracy z rodziną (Akademia rodziny) 
22. Programowanie- budowanie intuicji algorytmicznej z wykorzystaniem gier 
23. Organizacja zajęć artystycznych- teatr uliczny 
24. Warsztat muzyki w ruchu i przestrzeni z elementami choreoterapii 
25. Seminarium dyplomowe 
26. Praktyka 

Sposób realizacji zajęć: zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co 
dwa tygodnie.  
 
Miejsce realizacji zajęć:  Ośrodek Kształcenia Kadr „Atena” w Słupsku, 
Filmowa 2/6/A  
 
Możesz na nasze zaproszenie odpowiedzieć drogą mailową, a wtedy my prześlemy 
Tobie pełen pakiet dokumentów niezbędnych do rekrutacji. Szczegóły pod nr tel.: 
59 841 38 55 lub odk.atena@poczta.fm 
 
Uzyskane kwalifikacje: po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują 
świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy. 
 
Koszt studiów:  3000,00 zł / osoby za całość (możliwość uiszczania opłat ratalnie) 
oraz opłata rekrutacyjna w wysokości 150,00 zł  

Limit miejsc: 25 słuchaczy 

 

Rozpoczynamy kolejny nabór! Zapraszamy! 
 


