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Nazwa kursu Muzyka i ruch dla przedszkolaka 

Kierownik  Prof. zw. dr hab. Ewa Szatan 

Kontakt  Kierownik kursu: wnses@ug.edu.pl 

Sekretariat: pedkm@univ.gda.pl, tel. (58) 523-42-50,  

80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4, pok. A 408 

Obsługa administracyjna Mgr Karolina Malenda-Raszkiewicz 

Cel kursu/szkolenia Uzyskanie umiejętności w zakresie animowania aktywności muzyczno-ruchowej dzieci w 

wieku przedszkolnym  

Forma i częstotliwość 
zjazdów 

Wykłady i ćwiczenia realizowane w soboty i/lub niedziele (w godzinach 9.00- 15.00) w 

formie zajęć zespołowych  w budynku Wydziału Nauk Społecznych, Gdańsk, ul. 

Bażyńskiego 4.   

Czas trwania Terminy zjazdów: 

  6  maja, 7 maja, 13 maja, 28 maja, 11 czerwca  2017 roku 

Program  Metodyka zajęć muzyczno-ruchowych dla dzieci w wieku przedszkolnym,  Zajęcia 

muzyczno- ruchowe,  Ruch w teatrze dziecięcym 

Kryteria zaliczenia  Obecność i aktywny udział w zajęciach oraz wykonanie praktycznej i pisemnej pracy 

zaliczeniowej 

Sylwetka absolwenta Absolwent kursu „Muzyka i ruch dla przedszkolaka” poszerza swoje kwalifikacje 

zawodowe w zakresie animowania aktywności muzyczno-ruchowej dzieci młodszych (gdy 

jest już absolwentem wcześniej ukończonych studiów na kierunku edukacja 

wczesnoszkolna) lub nabywa umiejętność organizowania takich działań (gdy jest 

absolwentem  innych studiów).  

Zaświadczenie ukończenia kursu potwierdza uzyskanie określonych w programie efektów 

kształcenia oraz wymaganych punktów ECTS.  

Opłaty 300,00 PLN 

Sylwetka kandydata Kurs skierowany jest do wszystkich, którzy chcą wykorzystywać ekspresję muzyczno-

ruchową dla rozwoju ogólnego i muzycznego dziecka młodszego, np. studentów  

i nauczycieli, psychologów, pracowników placówek oświatowych i opiekuńczo-

wychowawczych,  pedagogów specjalnych,  a także dla rodziców i opiekunów dzieci. 

Zasady naboru Podstawą do rekrutacji jest złożenie dokumentów oraz dokonanie opłaty za kurs. 

(decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie dokumentów) 

Limit miejsc 
(minimalny i maksymalny) 

19 – 30 osób w grupie  

Terminy rekrutacji Przesłanie zgłoszenia zainteresowania uczestnictwem w kursie do dnia 22 kwietnia 2017 

roku  na adres kierownika kursu :    wnses@ug.edu.pl  

Dostarczenie dokumentów: od 24 kwietnia do 5 maja 2017 roku do Sekretariatu kursu –

osobiście lub listownie – Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4, pok. A 408 – w dni robocze  w godz. 

11.00-14.00. 

Dokonanie opłaty za udział w kursie : od 24 kwietnia do 5 maja 2017 roku 

Dokumenty rekrutacyjne 1) własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na kurs (formularz dostarczy Sekretariat 

kursu), 

2) zdjęcie legitymacyjne,  

3) poświadczona kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych, 

4) potwierdzenie dokonania opłaty za kurs na konto: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415 

Adres strony wydziałowej  
(dla zainteresowanych) 

http://wns.ug.edu.pl/ 

http://wns.ug.edu.pl/wydzial/instytuty_wns/instytut_pedagogiki 
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