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PRAKTYKA CIĄGŁA W PRZEDSZKOLU
 

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Obserwacja zajęć u opiekunów praktyki z ramienia przedszkola. Planowanie i samodzielne prowadzenie zajęć 
edukacyjnych z zakresu edukacji polonistycznej, matematyczne, przyrodniczej, muzycznej, plastycznej oraz 
nauki języka angielskiego dzieci. Poznawanie różnych form pracy przedszkola, uczestnictwo w zebraniach 
rodziców i radach pedagogicznych. Organizowanie przestrzeni edukacyjnej w przedszkolu oraz kreowanie 
warunków do twórczej aktywności dzieci.

WYKŁADY:
-

CEL KSZTAŁCENIA:
Kształcenie u studentów kompetencji pedagogicznych nauczyciela przedszkola. Poznanie całokształtu pracy 
nauczyciela przedszkola. Analiza realizacji zadań pedagogicznych w przedszkolu w kontekście wiedzy o rozwoju 
i sposobach uczenia się dzieci. Poznanie trudności wychowawczo-dydaktycznych występujących w pracy z 
dziećmi oraz sposobów ich rozwiązywania.

OPIS CHARAKTERYSTYK DRUGIEGO STOPNIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KWALIFIKACJI NA 
POZIOMACH 6-8 PRK PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO DYSCYPLIN NAUKOWYCH I EFEKTÓW 
KIERUNKOWYCH

Symbole ef. dyscyplinowych: S/PA_P7S_KK1+++, S/PA_P7S_KO1+++, S/PA_P7S_KR1+++, 
S/PA_P7S_UK1+++, S/PA_P7S_UO1+++, S/PA_P7S_UW1+++, 
S/PA_P7S_WG1+++,

Symbole ef. kierunkowych: KA7_KK1+, KA7_KK2+, KA7_KK3+, KA7_KO3+, KA7_KR2+, 
KA7_UK1+, KA7_UO2+, KA7_UW1+, KA7_UW2+, KA7_UW3+, 
KA7_UW5+, KA7_UW6+, KA7_UW7+, KA7_UW8+, KA7_WG4+, 
KA7_WG8+, KA7_WG9++,

EFEKTY KSZTAŁCENIA/UCZENIA SIĘ:
Wiedza
W1 - Zna w pogłębionym stopniu miejsce przedszkola w systemie oświaty, jego strukturę i organizację
W2 - Zna w pogłębionym stopniu metodykę wychowania przedszkolnego oraz wybrane teorie psychologiczne i 
pedagogiczne stanowiące jej źródła.
Umiejętności
U1 - Potrafi obserwować sytuacje i zdarzenia edukacyjne w przedszkolu, analizować je z wykorzystaniem wiedzy 
z zakresu pedagogiki przedszkolnej, psychologii rozwojowej i nauk pokrewnych; proponować rozwiązywanie 
problemów adekwatnie do potrzeb i możliwości dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych
U2 - Potrafi organizować środowisko uczenia się; planować i realizować zajęcia edukacyjne z dziećmi w wieku 
przedszkolnym z wykorzystaniem różnorodnych rozwiązań metodycznych i nowoczesnych technologii 
informacyjnych
U3 - Potrafi rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia dzieci w przedszkolu oraz skutecznie 
wykorzystywać informacje na temat dziecka uzyskane w toku współpracy ze specjalistami
Kompetencje społeczne
K1 - Przestrzega zasad i norm etycznych obowiązujących w kodeksie etyki nauczyciela
K2 - Zdolny do formowania pożądanych zachowań i postaw dzieci w wieku przedszkolnym; dostarcza 
właściwych wzorców zachowań
K3 - Jest zdolny do podejmowania wyzwań zawodowych indywidualnych i zespołowych we współpracy z 
rodzicami wychowanków, nauczycielami i innymi specjalistami; pełni różne role w zespole

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B.,, Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, wyd. wyd. 
WAM, 2010

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) różni, Odpowiednia do obserwowanych i prowadzonych zajęć, wyd. pedagogiczne

Przedmiot/grupa przedmiotów:
Praktyka ciągła w przedszkolu
Dyscypliny:

pedagogika, psychologia, językoznawstwo

Status przedmiotu: Fakultatywny
Grupa przedmiotów: J. Praktyki zawodowe
Kod ECTS: 140SJ-3-J
Kierunek studiów: Pedagogika 

przedszkolna i 
wczesnoszkolna

Zakres kształcenia: Pedagogika 
przedszkolna i 
wczesnoszkolna

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Jednolite magisterskie
Rok/semestr: 2 / 4

Rodzaje zajęć:

Praktyki

Liczba godzin w sem: Praktyki: 90

Formy i metody dydaktyczne:

Forma i warunki weryfikacji efektów:

PRAKTYKI: Sprawozdanie - Sprawozdanie - 
Student dostarcza dokumentację z przebiegu 
praktyki w ciągu 7 dni od jej zakończenia u 
opiekuna uczelnianego. W skład 
dokumentacji wchodzi wypełniony dziennik 
praktyki z pozytywna oceną opiekuna z 
przedszkola oraz notatki z obserwowanych 
zajęć i scenariusze prowadzonych zajęć.(K1, 
K2, K3, U1, U2, U3, W1, W2)

Liczba pkt. ECTS: 3,7
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające:
psychologia rozwojowa, edukacja 
przedszkolna, metodyka pracy w przedszkolu
Wymagania wstępne:
uzyskanie zaliczenia z przedmiotów 
wprowadzających

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Instytut Nauk Pedagogicznych ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr Iwona Cymerman

Osoby prowadzące przedmiot:

dr Iwona Cymerman

Uwagi dodatkowe:
 



Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

90SJO-PCwP
ECTS: 3,7
CYKL: 2021L

PRAKTYKA CIĄGŁA W PRZEDSZKOLU
 

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- konsultacje 2 godz.
2 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- hospitacje, samodzielne prowadzenie zajęć próbnych, przygotowanie do zajęć, konsultacje i współpraca z 
pracownikami przedszkola

90,5 godz.

90,5 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 92,5 h : 25 h/ECTS = 3,70 ECTS
średnio: 3,7 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 0,08 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 3,62 punktów 

ECTS,


	Hospitacje, samodzielne prowadzenie zajęć próbnych, przygotowanie do zajęć, konsultacje i współpraca z pracownikami przedszkola

