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Czego się nauczysz, wybierając tę specjalność?
Umiejętności pracy z dziećmi oraz kompetencji wspomagania ich rozwoju w oparciu o nowoczesną wiedzę
pedagogiczną.
Diagnozowania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz problemów pojawiających się w różnych
okresach życia u dzieci.
Projektowania, realizacji i ewaluacji działań edukacyjnych o charakterze profilaktycznym i pomocowym,
mających na celu wspieranie rozwoju jednostek i grup społecznych w przedszkolu i młodszych klasach
szkolnych.
Wspomagania rozwoju małego dziecka, a w szczególności poznawania w sposób aktywny i twórczy siebie
i świata.
Projektowania oraz realizowania zajęć z dziećmi.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?
Zajęcia na specjalności mają rozbudowaną część zajęć praktycznych i warsztatowych, uwzględniających
nowoczesne podejście do edukacji małych dzieci.
Studenci mają możliwość uczestniczenia w wydarzeniach artystycznych (w szczególności związanych z
Teatrem Aula oraz Galerią 55) i edukacyjnych organizowanych przez uczelnię, a także możliwość
współkreowania takich wydarzeń (zarówno na uczelni, jak i poza nią).

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 dsw a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Praca dla Ciebie:
pedagog szkolny i przedszkolny
opiekun w żłobku, klubie dziecięcym lub klubie malucha
wychowawca w świetlicach szkolnych
pomoc nauczyciela w przedszkolu w grupach najmłodszych
opiekun w domach opieki nad dzieckiem
opiekun-animator w placówkach oferujących czasową opiekę nad
dzieckiem – hotele, pensjonaty, domy wczasowe, galerie handlowe
organizator imprez okolicznościowych dla dzieci

Program studiów
Pedagogika dziecka
Psychologia rozwoju dziecka
Edukacja dwujęzyczna we wczesnej edukacji
Twórcza aktywność dziecka
Niedyrektywne metody pracy z małymi dziećmi
Wiedza o zdrowiu małego dziecka
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami psychomotoryki
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