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Certyfikowany kurs online:  

Kształtowanie u dzieci w wieku przedszkolnym 

i wczesnoszkolnym kompetencji przyszłości: 

poznawczych, społecznych i technicznych poprzez gry 

dydaktyczne 

 

Opracowanie i przeprowadzenie kursu: mgr inż. Maria Krogulec-Sobowiec 

Realizacja powyższego kursu odbyła się w terminie od 19.06.2021 r. do 

30.06.2021 r. w formie zdalnej poprzez cykl webinariów na platformie MS Teams 

(5 godzin) i na platformie e-learningowej Moodle CEL StSW poprzez 

samokształcenie, wypowiedzi na forum oraz konsultacje synchroniczne 

i asynchroniczne z wykładowcą (10 godzin). 

Celem głównym kursu było przygotowanie studentów Instytutu Pedagogiki 

Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach do kształtowania u dzieci w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym kompetencji przyszłości z wykorzystaniem gier 

dydaktycznych. 

Cele szczegółowe kursu skupiały się wokół: 

• zapoznania uczestników kursu z kompetencjami przyszłości (i ich podziałem) 

w dobie rewolucji 4.0,  

• zapoznania uczestników kursu z grą dydaktyczną jako metodą problemową 

kształcenia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, 

• rozwinięcia u uczestników kursu umiejętności planowania procesu 

nauczania-uczenia się z wykorzystaniem gier dydaktycznych kształtujących 

u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym kompetencje przyszłości 

(poznawczych, społecznych i technicznych), 

• nabycia przez uczestników kursu umiejętności stosowania gier 

dydaktycznych w procesie nauczania – uczenia się w przedszkolu i szkole 

podstawowej (kl. 1-3), 

• nabycia przez uczestników kursu umiejętności konstruowania własnych gier 

dydaktycznych kształtujących u dzieci w wieku przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym kompetencje przyszłości, 
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• nabycia przez uczestników kursu umiejętności prowadzenia zajęć, na 

których dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym tworzą planszowe 

gry fabularne.  

• uświadomienie uczestnikom kursu konieczności wprowadzenia gier 

dydaktycznych do procesu nauczania-uczenia się w wychowaniu 

przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej w celu kształtowania u dzieci 

kompetencji przyszłości: poznawczych, społecznych i technicznych. 

Uczestnicy kursu otrzymali dostęp do wykładów online wspomaganych 

prezentacjami multimedialnymi i materiałów metodyczno – dydaktyczne w formie 

zasobów na platformie e-learningowej Moodle pogrupowanych w 6 modułów. 

Pięć modułów było obowiązkowych dla uczestnika kursu:  

• Moduł I: Przepisy prawa dotyczące kompetencji przyszłości i doradztwa 

zawodowego; 

• Moduł II: Rewolucje przemysłowe i ich wpływ na rozwój umiejętności i 

kompetencji pracowników; 

• Moduł III: ABC teorii gier dydaktycznych - na zajęcia w przedszkolu i 

szkole podstawowej; 

• Moduł IV: Wybrane gry dydaktyczne do zastosowania w pracy z dziećmi w 

wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym; 

• Moduł V: Tworzenie gier dydaktycznych. 

Ostatni zaś moduł: „Wirtualna półka z dodatkowymi materiałami dla nauczyciela” 

przeznaczony był dla osób, które chciały się więcej dowiedzieć na tematy związane 

z treściami kursu. 

Najważniejszym elementem powyższego kursu dla studentów było wykonanie 

zadania nr 1 lub zadania nr 2, czyli opracowanie scenariusza zajęć z zakresu 

wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z „Podstawą 

programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły 

podstawowej. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna” 

z wykorzystaniem poznanych podczas kursu gier dydaktycznych dostosowanych do 

tematu zajęć oraz własnych doświadczeń nabytych podczas pedagogicznej 

praktyki studenckiej.  

Warunkiem otrzymania certyfikatu o ukończeniu doskonalenia zawodowego było 

spełnienie wszystkich 4 wymagań w tym zakresie, tj.: 
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• obecność na webinariach; 

• zarejestrowane zapoznanie się z zasobami zamieszczonymi na platformie 

e-learningowej Moodle; 

• w terminie do 30 czerwca 2021 r. wykonanie do wyboru zadania nr 1 lub 

zadania nr 2 na platformie e-learningowej, 

• uzyskanie od wykładowcy akceptacji wykonanego zadania. 

Powyższe wymagania spełniły 33 studentki pedagogiki o kierunku Edukacja 

Wczesnoszkolna i Przedszkolna Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach filia w 

Myślenicach. Otrzymały one certyfikaty potwierdzające ich nabyte umiejętności w 

zakresie kształtowanie u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 

kompetencji przyszłości: poznawczych, społecznych i technicznych poprzez gry 

dydaktyczne. 


