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WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA OBCEGO (ANGIELSKIEGO/NIEMIECKIEGO)
W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
Najnowsze regulacje prawne w polskim systemie kształcenia zakładają obowiązkowe
nauczanie języków obcych już na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Warunkiem koniecznym staje się więc uzupełnienie kwalifikacji w tym obszarze. Czas na
realizację tego wymogu to zaledwie 5 lat (do 2020 roku).

Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 w sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić
nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia
nauczycieli (Dz. U. z 20 czerwca 2013, poz. 1201 i zmiana Dz. U. z 6 sierpnia 2014, poz. 1084).

Zgodnie z powyższym, kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach oraz
klasach I-III szkół podstawowych, musi obowiązkowo posiadać każdy nauczyciel
wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Uprawnienia te zapewniają oferowane
przez nas studia podyplomowe w zakresie tego nauczania oraz przygotowanie do egzaminu
językowego B2 (które można uzyskać podczas trwania studiów).
Po ukończeniu studiów podyplomowych: „Wczesne nauczanie języka obcego w wychowaniu
przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej” realizowanych przez Szczecińską Szkołę
Wyższą Collegium Balticum, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej będzie mógł
prowadzić:
wczesną naukę języka obcego w przedszkolu, realizując 16 obszar „przygotowanie
dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym” wskazanym w załączniku 1
do rozporządzenia MEN z dnia 30 maja 2014r. podstawa programowa wychowania
przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego” (Dz. U.
z 2014 r. poz. 803);
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naukę języka obcego na pierwszym etapie edukacji realizując obszar 2 „język obcy
nowożytny” wskazany w załączniku 2 podstawy programowej kształcenia ogólnego
dla szkół podstawowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 803).
Serdecznie zapraszamy nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji językowych wymaganych w nauczaniu języka
obcego do udziału w opracowanych specjalnie studiach podyplomowych przygotowujących
za dodatkową opłatą, do egzaminu potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie
B2.

WAŻNE!
Pierwszym etapem uzupełniania kwalifikacji nauczyciela edukacji
i wczesnoszkolnej jest osiągnięcie odpowiedniego poziomu językowego,

przedszkolnej

drugim zaś - ukończenie studiów podyplomowych, których celem jest wyposażenie słuchaczy
w wiedzę i kompetencje metodyczne do prowadzenia zajęć językowych z dziećmi.

Organizacja zajęć:
Studia podyplomowe 3 semestralne plus Kurs językowy 200-godzinny przygotowujący do egzaminu na poziomie umiejętności językowych B2;
Liczba godzin praktyki dydaktycznej: 60 h;
Koszt Studiów podyplomowych – 1.400,00 zł za każdy semestr;
Koszt Kursu językowego – 200 godzinnego 2.000,00 zł.

Informacje dodatkowe
Zajęcia: sobota/niedziela co dwa tygodnie;
Na zajęcia składają się wykłady, konwersatoria, ćwiczenia i praktyki;
Obecność na zajęciach jest niezbędnym elementem wysokiej efektywności kształcenia;
Zapewniamy Państwu doskonałą kadrę nauczycieli, pedagogów, metodyków edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz metodyków językowych.
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Obszary tematyczne zajęć Studiów podyplomowych
„Wczesne nauczanie języka obcego (angielskiego/niemieckiego)
w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej”
Glottodydaktyka
Literatura obca dla dzieci i opowiadanie w nauczaniu języka obcego
Elementy historii i kultury krajów anglojęzycznych/niemieckojęzycznych
Kształcenie przedmiotowo-językowe
Podstawa programowa w nauczaniu języka obcego na I etapie edukacyjnym
Metodyka nauczania języka obcego dzieci – metody, zasady, formy
Warsztaty metodyczne: gry i zabawy oraz piosenka i taniec w nauczaniu języka obcego
Warsztaty metodyczne: przyroda w nauczaniu języka obcego
Warsztaty metodyczne: działalność techniczna i konstrukcyjna w nauczaniu języka obcego
Warsztaty metodyczne: techniki plastyczne w nauczaniu języka obcego
Warsztaty metodyczne: techniki multimedialne i komputerowe w nauczaniu języka obcego
Warsztaty metodyczne: literatura i sztuka w nauczaniu języka obcego
Warsztaty metodyczne: kształtowanie umiejętności społecznych dzieci
Warsztaty metodyczne: tworzenie programów w zakresie wczesnej nauki języka obcego
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
Trudności w uczeniu się: profilaktyka, diagnoza, pomoc
Dostosowanie działań pedagogicznych do potrzeb dziecka
Seminarium dyplomowe / Projekt edukacyjny

