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Nazwa Praktyka śródroczna w przedszkolu

Nazwa w j. ang.

Koordynator prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka 
Zespół dydaktyczny

Pracownicy IPPiS
Punktacja ECTS* 3

Opis kursu (cele kształcenia)
•Poznanie specyfiki profesji nauczyciela przedszkola 
•Stwarzanie warunków do rozwijania gotowości studenta do podjęcia roli nauczyciela przedszkola
•Efektywne organizowanie własnego warsztatu nauczycielskiego.
•Świadome budowanie relacji z wychowankami oraz współpracownikami w placówce.
•Wdrożenie do innowacyjności w pracy nauczyciela, dotyczące indywidualizacji procesu nauczania.
        Kurs dedykowany osiągnięciu celu szczegółowego POWER "Podniesienia kompetencji osób  
uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i

i społeczeństwa". 

Warunki wstępne

Wiedza

Umiejętności

Kursy
Praktyka ogólnopedagogiczna nieciągła, Pedagogika przedszkolna,
Organizowanie środowiska wychowującego w przedszkolu

Efekty uczenia się

Wiedza

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów

kierunkowych

W01 prezentuje wiedzę teoretyczną o rozwoju w średnim 
dzieciństwie w kontekście obserwowanych działań 
dziecka w codzienności dnia przedszkolnego 
W02 rozumie znaczenie celowego doboru różnorodnych 
strategii pracy oraz innowacji pedagogicznych w procesie 
wychowywania i kształcenia dzieci w przedszkolu
W03 poznaje specyfikę pracy nauczyciela przedszkola w 
rzeczywistych warunkach placówki. 

K_W09
K_W15 
K_W17

Umiejętności Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów

kierunkowych
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U01. potrafi powiązać wiedzę teoretyczną o rozwoju w 
średnim dzieciństwie z przydatnością zastosowanych 
rozwiązań edukacyjnych przez nauczyciela przedszkolna
U02. Potrafi dostosować komunikat werbalny i 
niewerbalny do możliwości rozwojowych dzieci w wieku 
przedszkolnym.
U03 potrafi zaplanować i przeprowadzić sytuację 
edukacyjną w formie zabawowej adekwatnej do 
możliwości rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym.

K_U03
K_U05
K_U08

Kompetencje
społeczne

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów

kierunkowych

K01. Ma pozytywne nastawienie do rozwijania własnych 
predyspozycji zawodowych w kontakcie z nauczycielem 
przedszkola oraz innymi studentami 
K02. Jest otwarty na poznawanie i zaspokajanie potrzeb 
edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym.
K03. Rozumie konieczność wzbogacania warsztatu 
nauczyciela przedszkola poprzez studiowanie literatury 
fachowej. 

K_K01

K_K02

K_K03

Organizacja

Forma zajęć
Wykład

(W)

Ćwiczenia w grupach

A K L S P E

Liczba godzin 45

45

Opis metod prowadzenia zajęć

Ćwiczenia praktyczne w przedszkolu, hospitacje działań nauczyciela przedszkola, shadowing, 
konstruowanie projektów indywidualnych i grupowych sytuacji edukacyjnych w przedszkolu. 

Formy sprawdzania efektów uczenia się
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W01 x x
W02 x x
W03 x x
U01 x X x
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U02 x X x
U03 x X x x
K01 x x x
K02 x x
K03 x x x x

Kryteria oceny
Zaliczenie w PORFOLIO na podstawie prac etapowych w postaci arkuszy obserwacji 
dziecka, arkuszy hospitacji zajęć nauczyciela oraz projektów scenariuszy zabaw i 
zajęć 

Uwagi
Kurs projektowy w projekcie POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18. Tytuł projektu: 
Nauczyciel przyszłości. Innowacyjny Program Kształcenia Nauczycieli przedszkoli i 
klas I-III szkoły podstawowej.

Treści merytoryczne (wykaz tematów)

1. zapoznanie studentów z warsztatem pracy nauczyciela ćwiczeniowego, formami i metodami nauczania i

wychowania specyficznymi dla wieku przedszkolnego.

2.  uwrażliwianie  studentów  na  możliwości  rozwojowe  i  znaczenie  sytuacji  edukacyjnych  w  pracy

nauczyciela przedszkola.

3.  umożliwienie  studentom  kształtowania  umiejętności  dydaktyczno-wychowawczych  w  bezpośrednim

kontakcie z dziećmi poprzez prowadzenie obserwacji pedagogicznych i hospitacji zajęć. 

4.  zapewnienie  studentom warunków  do  weryfikacji  własnych  predyspozycji  do  wykonywania  zawodu

nauczyciela  przedszkola  w  trakcie  przygotowania  i  prowadzenia sytuacji  edukacyjnych  w  formie

zabawowej z dziećmi w wieku przedszkolnym.

5.  gromadzenie  arkuszy  obserwacji  i  scenariuszy  i  innych  elementów dokumentacji  nauczycielskiej  w

PORTFOLIO. 

6. wspieranie studentów w rozwoju umiejętności współdziałania i współpracy w trakcie dział grupowych

budujących kulturę organizacyjną przedszkola. 

Wykaz literatury podstawowej
Dahlberg G., Moss P. Poza dyskursem jakości w instytucjach wczesnej edukacji i opieki. Języki oceny, 
Wrocław 2013. 
Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej, 
Warszawa 2013. 
Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Wspomaganie dzieci w rozwoju do skupiania uwagi i 
zapamiętywania, Warszawa 2005.

Wykaz literatury uzupełniającej
Bogdanowicz M., Deliński C. W co się bawić z dziećmi? Piosenki i zabawy wspomagające rozwój dziecka. 
Gdańsk: 2004.
Sikorska I., Sajdera J., Paluch-Chrabąszcz M., Dzielne Dzieci! Wspieranie odporności psychicznej w wieku
przedszkolnym. Kraków 2017. 
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Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

liczba godzin w kontakcie z
prowadzącymi

Wykład

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) 45

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 5

liczba godzin pracy studenta
bez kontaktu z
prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 5

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat
(praca w grupie)

10

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10

Ogółem bilans czasu pracy 75

Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 3
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