Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej
i przedszkolnej
- Kierunek - studia podyplomowe
Hybrydowe Niestacjonarne 3 semestry Certyfikat W PARTNERSTWIE

Opis kierunku
Studia podyplomowe realizowane przez Dolnośląską Szkołę Wyższą z siedzibą we Wrocławiu w partnerstwie z
Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu.
Studia realizowane w Toruniu. Po ich ukończeniu otrzymasz dyplom Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Program studiów obejmuje zajęcia dotyczące problematyki prawidłowości przyswajania języka obcego przez dzieci,
metodykę nauczania języka angielskiego, zajęcia warsztatowe oraz praktyczną naukę języka angielskiego
(przygotowanie do egzaminu PTE, General Level 3, B2).
W trakcie trwania studiów będziesz mógł zdobyć certyfikat Pearson Test of English General na poziomie B2 w
akredytowanym Centrum Certyfikacji przy WSB w Toruniu, niezbędny do prowadzenia edukacji językowej na etapie
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Egzamin jest dodatkowo płatny.

Co zyskujesz?
ZDOBĘDZIESZ UPRAWNIENIA
Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności
uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 25 lipca 2019 r.
sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (dz.u.poz.1450).

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między torun a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Masz szansę zdobyć certyfikat.

W trakcie trwania studiów będziesz mógł zdobyć certyfikat Pearson Test of English General na poziomie B2 w
akredytowanym Centrum Certyfikacji przy WSB w Toruniu, niezbędny do prowadzenia edukacji językowej na etapie
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Egzamin jest dodatkowo płatny.
Przygotujesz się do pracy nauczyciela języka angielskiego w publicznych i niepublicznych placówkach
przedszkolnych oraz w klasach I-III publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.
Program studiów obejmuje zajęcia dotyczące problematyki prawidłowości przyswajania języka obcego
przez dzieci, metodykę nauczania języka angielskiego, zajęcia warsztatowe oraz praktyczną naukę języka
angielskiego.
Weźmiesz udział w międzynarodowym projekcie e-Twinning poprzedzony rejestracją na platformie i
warsztatami szkoleniowymi.
Zdobędziesz kompetencje niezbędne do wykorzystywania wiedzy w samodzielnym konstruowaniu
scenariuszy zajęć oraz przeprowadzaniu zajęć z języka angielskiego z dziećmi, opierając się na właściwie
dobranych materiałach językowych oraz metodach nauczania.
Poznasz współczesne metody pracy z zakresu nauczania języka angielskiego dzieci w wieku młodszym.
Będziesz uczestniczył w warsztatach i ćwiczeniach, które dadzą Ci kompetencje merytoryczne,
metodyczne i lingwistyczne niezbędne w pracy z małymi dziećmi.
Będziesz miał okazję spotkać i wymienić się wiedzą z wieloletnimi praktykami edukacji najmłodszych,
cenionymi metodykami i badaczami o bogatym dorobku naukowym.
Odbędziesz praktyki, które pozwolą Ci zapoznać się ze specyfiką pracy nauczyciela języka angielskiego
w szkole oraz przedszkolu.
Będziesz miał okazję obserwować nauczycieli i wychowawców podczas ich realnej pracy z dziećmi w
języku angielskim, co wyposaży Cię w nowe doświadczenia i wiedzę o specyfice zawodu nauczyciela
języka angielskiego.

Dla kogo?
Dla osób, które ukończyły studia I lub II stopnia, posiadających tytuł licencjata lub magistra.
Dla osób posiadających znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1.
Dla osób posiadających już przygotowanie pedagogiczne (uzyskane w ramach studiów na kierunkach
pedagogicznych oraz nauczycielskich, bądź w formie kursu/studiów podyplomowych w zakresie
przygotowania pedagogicznego), chcących zdobyć kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela języka
angielskiego w przedszkolu i/lub klasach I-III szkoły podstawowej.

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między torun a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Hybrydowe studia podyplomowe
Około 80% zajęć zrealizujesz na uczelni, a 20% na platformie MS Teams, w czasie których z wykładowcami i kolegami
z grupy kontaktujesz się przez internet, w czasie rzeczywistym (synchronicznie). Dodatkowo skorzystasz z materiałów
zamieszczanych w Internecie i na platformie Moodle, w dogodnym dla Ciebie czasie (asynchronicznie).

Koordynator kierunku
"
Cześć,
jeśli masz pytania związane z rekrutacją na ten kierunek, zadzwoń lub napisz:
tel. +48 538 688 806
e-mail: anna.adamczyk@wsb.torun.pl

"

Anna Adamczyk-Pasierbska
koordynator kierunku

Program studiów
Zajęcia prowadzone są przez trzy semestry w trybie niestacjonarnym (zjazdy: sobota – niedziela) realizowane
metodami aktywizującymi (ćwiczenia, warsztaty).

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:
zaliczenie wszystkich zajęć

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między torun a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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zaliczenie praktyk pedagogicznych
przygotowanie i zaprezentowanie podczas egzaminu własnego scenariusza zajęć z języka angielskiego na
etapie przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

Liczba miesięcy nauki:
15

Liczba godzin: 288

Liczba zjazdów: 18

Liczba semestrów: 3

Moduł przygotowania w zakresie merytorycznym (69 godz.)
anglojęzyczna literatura dla dzieci (12 godz.)
metodyka nauczania języka angielskiego dzieci (45 godz.)
kształcenie przedmiotowo-językowe typu CLIL (12 godz.)
Moduł przygotowania w zakresie metodycznym (81 godz.)
warsztaty metodyczne: gry i zabawy w nauczaniu języka angielskiego (24 godz.)
warsztaty metodyczne: techniki multimedialne w nauczaniu języka angielskiego (12 godz.)
warsztaty metodyczne: projekty eTwinning w nauczaniu języka angielskiego (15 godz.)
warsztaty metodyczne: piosenka i ruch w nauczaniu języka angielskiego (12 godz.)
warsztaty metodyczne: przedstawienia teatralne dla dzieci (12 godz.)
analiza zajęć praktycznych (6 godz.)
Moduł przygotowania w zakresie praktycznej nauki języka angielskiego (135 godz.)
praktyczna nauka języka angielskiego (108 godz.)
konwersacje (27 godz.)
Moduł przygotowania pracy dyplomowej (3 godz.)
repetytorium dyplomowe (3 godz.)
Moduł praktyk (90 godz.)
praktyka obserwacyjno-asystencka (45 godz.)
praktyka asystencko-zadaniowa (45 godz.)

Wykładowcy
Magdalena Zawiszewska

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między torun a
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Wieloletni wykładowca WSB w Toruniu, prowadzi zajęcia z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego.
Certyfikowany egzaminator Pearson Test of English General, koordynator Centrum Języków Obcych oraz
entuzjastka myślenia projektowego i nowych technologii nauczaniu języka. Liderka partnerstwa strategicznego w
ramach Erasmus + oraz moderator Design Thinking. Na zajęciach stawia na komunikację, różnorodność i rozwój
kompetencji miękkich.
Małgorzata Tyszkowska
Pedagog, dydaktyk oraz metodyk nauczania języka angielskiego. Prowadzi zajęcia z języka angielskiego dla dzieci w
wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz kursy i warsztaty w zakresie efektywnego uczenia się dla dzieci w wieku
szkolnym. Autorka książki dla przedszkolaków. www.tyszkowska.edu.pl
Magdalena Kaleta-Kuzińska
Absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego o specjalności tłumaczeniowonauczycielskiej, tłumacz przysięgły języka angielskiego i rosyjskiego, egzaminator PTE oraz RELTA ICAO,
certyfikowany lektor metod SITA i CALLAN. Uczy języka angielskiego we wszystkich grupach wiekowych, prowadzi
szkolenia dla nauczycieli języka angielskiego oraz dla kandydatów na tłumaczy. Prywatnie uwielbia uczyć się języków
obcych – zna hiszpański, szlifuje włoski.
Anita Lewicka
Metodyk nauczania języków obcych, filolog języków angielskiego i włoskiego, autorka i współautorka szeregu
podręczników, poradników dla nauczycieli, ćwiczeń dla wydawnictw anglojęzycznych Cambridge University Press,
Pearson oraz dla WSiP; dyrektor metodyczny w toruńskim oddziale szkół językowych ProfiLingua; nauczycielka
dyplomowana z dwudziestoletnim stażem w różnych rodzajach szkół publicznych i niepublicznych, realizująca
programy autorskie; lektorka egzaminów międzynarodowych B2 First, Advanced, IELTS; wykładowca, mentor,
metodyk w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Toruniu (specjalizacja dydaktyczna – CLIL);
współorganizatorka, koordynatorka i prelegentka cyklicznych warsztatów i konferencji metodycznych dla nauczycieli
czynnych zawodowo; współpracujący ściśle z OKE w Gdańsku oraz z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy; wyróżniona
medalem KEN, nagrodą Kuratora Oświaty, nagrodą Ministra Edukacji oraz licznymi nagrodami z placówek
edukacyjnych.

Partnerzy kierunku

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między torun a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Ceny dla kandydatów
Studia to inwestycja, która się zwraca

W Wyższej Szkole Bankowej szanujemy Twój czas i pieniądze, dlatego o finansach mówimy otwarcie. Nie mnożymy
dodatkowych opłat, nie przemycamy małym druczkiem ukrytych kosztów. U nas wiesz dokładnie, za co płacisz.

Studia podyplomowe to inwestycja, która zwraca się już w ich trakcie w postaci nowych umiejętności i kontaktów,
które zaowocują w biznesie. Wybierz studia podyplomowe w WSB i przekonaj się na własnym przykładzie, jak
inwestować w siebie, aby czerpać z tego korzyści teraz i w przyszłości.

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

Rok nauki

Czesne

1 rok

3982 zł 4132 zł

2 rok

1916 zł 2066 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

1966 zł 2066 zł

1 rata

2 raty
2 rok

1966 zł 2066 zł
(1 rata)

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między torun a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Rok nauki

Czesne

1 rok

393 zł 413 zł

10 rat
2 rok

393 zł 413 zł
(5 rat)

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stopniowane
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price_after_promotion rat
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Ceny dla absolwentów WSB
Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

Rok nauki

Czesne

1 rok

3982 zł 4132 zł

2 rok

1916 zł 2066 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

1966 zł 2066 zł

1 rata

2 raty
2 rok

1966 zł 2066 zł
(1 rata)

Rok nauki

Czesne

1 rok

393 zł 413 zł

10 rat
2 rok

393 zł 413 zł
(5 rat)

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stopniowane

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
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8

C
z
Rok nauki

e
s
n
e

normal_price
rat

price_after_promotion rat

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między torun a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
9

