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PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA 

Jednolite studia magisterskie, 5-letnie 

 

Opis specjalności i sylwetka Absolwenta 

 

Edukacja elementarna jest pierwszym etapem w strukturze współczesnego systemu 

szkolnego. Jednocześnie ma najważniejsze, fundamentalne znaczenie dla przyszłości każdego 

dziecka, ponieważ zapewnia ciągłość procesów dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu 

i szkole, a przede wszystkim przygotowuje do kolejnych etapów edukacji. Obejmuje ona 

jednocześnie integralnie opiekę, wychowanie i edukowanie dziecka. Jej nadrzędnym celem jest 

wspomaganie harmonijnego rozwoju osobowości dziecka w zakresie sfery społeczno-

emocjonalnej, umysłowej, fizycznej i motywacyjnej. W kontekście reform oświatowych 

wprowadzających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 

sześcioletnich, a obowiązek szkolny dla dzieci siedmioletnich, ważne jest nowe podejście 

nauczycieli i rodziców do rozumienia dojrzałości/gotowości szkolnej dziecka. Jej główną miarą 

nie powinno być opanowanie czytania i pisania przez dziecko, ale szeroko rozumiana 

aktywność twórcza. Właściwie przygotowany nauczyciel powinien pomóc dziecku  

w przejściu z kultury przedszkolnej do kultury szkolnej, aby mogło w pełni rozwijać 

samodzielność intelektualną, krytyczne myślenie, koncentrację na zadaniach oraz wytrwałość. 

Powinien być nastawiony na zapewnienie dziecku optymalnych warunków do osiągania 

powodzenia szkolnego. 

 

 Kształcenie w powyższej specjalności zakłada uzyskanie szerokich kompetencji 

zawodowych nauczycieli edukacji elementarnej, Specjalność ma przygotować nauczyciela, 

który sprawnie połączy opiekę, wychowanie i edukowanie dziecka.  

 

 Absolwent tej specjalności to szeroko wykwalifikowany nauczyciel-pedagog, 

przygotowany do podjęcia pracy zawodowej. Istotne jest również jego przygotowanie pod 

kątem praktycznym, które uzyskuje podczas pięcioletniego kształcenia. Daje to możliwość 

udoskonalania własnych kompetencji interpersonalnych, które są fundamentem w pracy 

wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi. Nabyte praktyczne umiejętności efektywnego 
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współdziałania z grupą, składają się na jego czynną postawę uwzględniającą konieczność 

ciągłego doskonalenia własnego warsztatu pracy i kompetencji. 

 

 Wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne jest bardzo ważnym ogniwem w edukacji 

młodego człowieka. Stąd szczególne znaczenie, w pięcioletnim kształceniu, ma przygotowanie 

nauczyciela wszechstronnego, który obok pracy dydaktycznej, zauważa indywidualne 

możliwości i właściwości emocjonalne dziecka. Tym samym potrafi dostosować własne 

oddziaływania uwzględniające potrzeby dziecka na danym etapie jego rozwoju.  

 

Kształcenie oparte o powyższe założenia, uwzględniające szeroki zakres wiedzy 

teoretycznej, wzbogacone ofertą warsztatową i praktykami zawodowymi, daje absolwentom 

rozległe kompetencje i możliwości podjęcia satysfakcjonującej pracy zawodowej, a także 

stwarza podstawy do twórczego i aktywnego kształtowania własnego rozwoju zawodowego  

i elastycznego reagowania na trendy rynku pracy. 

 

Studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika 

przedszkola i wczesnoszkolna przygotowują absolwenta, który: 

 

1. Dysponuje rzetelnym i rozległym przygotowaniem teoretycznym o charakterze 

interdyscyplinarnym, umożliwiającym pogłębione rozumienie rzeczywistości społecznej 

oraz refleksyjne i twórcze działania zawodowe.  

2. Ma ugruntowane potrzeby poznawcze, gotowość do ustawicznego uczenia się 

i samodoskonalenia, jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.  

3. Posiada umiejętność prowadzenia badań, dostrzegania i samodzielnego rozwiązywania 

problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu wybranej specjalności. 

4. Ma świadomość i rozumienie wielorakich dylematów moralno-etycznych współczesnego 

życia społecznego, rozstrzyga je na gruncie praw człowieka, przyswoił  

i respektuje etyczne zasady pracy pedagoga.  

5. Posiada rozwinięte kompetencje społeczne i komunikacyjne czyniące go zdolnym do 

dobrego kontaktu i pracy z osobami, grupami, środowiskami społecznymi i do 

wywierania celowego wpływu społecznego.  

6.  Jest znawcą zjawisk i procesów społecznych związanych z warunkami rozwoju 

i kształtowania się człowieka oraz z pedagogicznym oddziaływaniem na osoby, grupy  
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i środowiska społeczne, potrafi zrozumieć oraz analizować zjawiska społeczne 

występujące w skali mikro-, mezzo-, makro-społecznej i w skali globalnej.  

7. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, mediowania, 

negocjacji oraz współpracy z przedstawicielami różnych instytucji i służb, 

z organizacjami społecznymi, wolontariuszami i innymi partnerami społecznymi.  

8. Potrafi monitorować i diagnozować sytuację opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną 

dzieci; trafnie rozpoznaje stan, trudności i dysfunkcje oraz potrzeby. 

9. Zna funkcjonowanie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ze szczególnym 

uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania w nim przedszkola i szkoły. 

10. Dysponuje merytoryczną wiedzą oraz umiejętnościami praktycznego stosowania metod i 

form pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz profilaktyczno-terapeutycznej z dziećmi 

dorastającymi, młodzieżą oraz z rodziną. 

11. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie interwencji pedagogicznej, pomocy 

indywidualnej, pracy z grupą, pedagogicznego wspomagania rodziny. 

12. Posiada rozwinięte umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego 

przygotowania oraz dostosowania programu nauczania do potrzeb,  

a także możliwości uczniów. 

13. Jest przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela. 

 

Absolwenci posiadają kwalifikacje do pracy na stanowiskach nauczyciela w przedszkolach 

oraz w klasach I-III szkoły podstawowej, tj. nauczycieli wychowania przedszkolnego  

i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Specjalność daje również uprawnienia do pracy  

w charakterze opiekuna w klubach dziecięcych i żłobkach.  

 

 

 

 

 

 


