








 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE 
Wydział Nauk Społecznych 

 Sylabus przedmiotu – część A  
76S2-PCNwP Praktyka ciągła: nauczycielska  w przedszkolu 
ECTS: 5.0  
CYKL:  2021L  

 

TREŚCI MERYTORYCZNE  
 
PRAKTYKI 
ĆWICZENIA:Obserwacja pracy pedagogicznej nauczyciela w grupach starszych, młodszych i 
niejednorodnych wiekowo. Planowanie i samodzielne prowadzenie zajęć z różnych obszarów 
edukacji, zgodnie z planem miesięcznym obowiązującym w przedszkolu. Poznawanie różnych 
form pracy przedszkola, uczestnictwo w zebraniach rodziców i radach pedagogicznych, o ile 
zostały zorganizowane podczas praktyki studenta. Organizowanie przestrzeni edukacyjnej w 
przedszkolu. Krytyczna analiza i interpretacja obserwowanych zjawisk edukacyjnych i 
przebiegu praktyki. WYKŁAD: brak 
 

 
CEL KSZTAŁCENIA 
Rozwój kompetencji pedagogicznych studentów; Przygotowanie do realizacji zadań 
nauczyciela przedszkola w  możliwie szerokim zakresie, wykraczającym poza pracę 
wychowawczo-dydaktyczną z wychowankami; Analiza  realizacji zadań programowych w 
przedszkolu w kontekście wiedzy o rozwoju i sposobach uczenia się dzieci;  Doskonalenie 
warsztatu metodycznego studenta; Przygotowanie do prowadzenia krytycznej analizy i 
interpretacji obserwowanych zjawisk edukacyjnych oraz do prowadzenia autoewaluacji w 
celu rozwijania własnego warsztatu zawodowego. 

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

Symbole efektów dyscyplinowych:  O_P7S_KK1+, S/PA_P7S_WG/K+, S/PA_P7S_UW2+, 
O_P7S_UU1+, O_P7S_KR1+, S/PA_P7S_UW5+ 

Symbole efektów kierunkowych:  
KA7_WG/K1+, KA7_KK1+, KA7_UW3+, KA7_UW7+, 
KA7_KR4+, KA7_UU1+ 

 
EFEKTY UCZENIA SIĘ: 
Wiedza: 

W1 –Student zna w pogłębionym stopniu założenia programowe oraz organizację pracy 
przedszkola we wszystkich obszarach funkcjonowania. 

Umiejętności: 
U1 –Student potrafi samodzielnie planować i realizować zajęcia edukacyjne i inne formy 
pracy przedszkola, dobierając odpowiednie procedury postępowania oraz przeprowadzić 
ewaluację własnych działań. 
U2 –Student potrafi dokonać krytycznej analizy i interpretacji obserwowanych zjawisk 
edukacyjnych i wyciągnąć z nich wnioski w celu doskonalenia własnego warsztatu 
zawodowego 

Kompetencje społeczne: 

 
Akty prawne określające efekty 
uczenia się:  
109/2017 
Dyscypliny:  językoznawstwo, nauki o 
sztuce, pedagogika, psychologia 
Status przedmiotu: Obligatoryjny 
Grupa przedmiotów: C - przedmioty 
specjalnościowe/związane z zakresem 
kształcenia 
Kod: ISCED  
Kierunek studiów:  Pedagogika 
wczesnej edukacji 
Zakres kształcenia: Edukacja przez 
sztukę, Wspomaganie dziecka ze 
specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi 
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki 
Forma studiów: Stacjonarne 
Poziom studiów: Drugiego stopnia 
Rok/semestr: 1/2 
 

 
Rodzaj zajęć: Praktyki 
Liczba godzin w semestrze:  Praktyki: 
120.00 
Język wykładowy: polski 
Przedmioty wprowadzające: 
metodyka pracy w przedszkolu  
Wymagania wstępne: znajomość 
zagadnień z zakresu metodyki pracy 
w przedszkolu 

 
Nazwa jednostki org. realizującej 
przedmiot:  Instytut Nauk 
Pedagogicznych 
Osoba odpowiedzialna za realizację  
przedmiotu: dr Małgorzata Sławińska 
e-mail: 
malgorzata.slawinska@uwm.edu.pl 

 
Uwagi dodatkowe:  

 
 
 



K1 –Student jest gotowy do podnoszenia poziomu swoich kompetencji zawodowych w 
ramach samodoskonalenia i doskonalenia zewnętrznego; wykazuje postawę refleksyjnego 
praktyka. 

 

FORMY I METODY DYDAKTYCZNE: 
Praktyki(W1, U1, U2, K1):nie dotyczy 

 

FORMA I WARUNKI WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ: 
Praktyki: Sprawozdanie - pisemne sprawozdanie z przebiegu praktyki wraz z kartą oceny 
studenta (W1;U1;); 
Praktyki: Raport - dziennik praktyki (W1;U1;); 
Praktyki: Esej - krytyczna refleksja na temat przebiegu praktyki z elementami autoewaluacji 
(W1;U2;K1;); 

 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. J. Karbowniczek. M. Kwaśniewska, B. Surma, Podstawy pedagogiki przedszkolnej z 
metodyką, Wyd. WAM, R. 2012 

 
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:  
literatura metodyczna – adekwatnie do potrzeb, w powiązaniu z zagadnieniami 
metodycznymi wynikającymi z planowania miesięcznego w przedszkolu 
 

 

  



Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS – część B 

76S2-PCNwP 
ECTS: 5.0 
CYKL: 2021L 

Praktyka ciągła: nauczycielska  w przedszkolu 
 

 

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się: 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 

- udział w: Praktyki 120.0 h 
- konsultacje  2.0 h 

OGÓŁEM: 122.0h 

 

 

2. Samodzielna praca studenta: 

 

OGÓŁEM:  120h 

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta     OGÓŁEM:  122.0h 

 

 

 

1 punkt ECTS = 25-30 h pracy przeciętnego studenta,  
liczba punktów ECTS= 122.0 h : 25.0h/ECTS = 4.88 ECTS  

Średnio: 5.0 ECTS 

- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela  akademickiego  
4.88 punktów 
ECTS 

- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta 
0.12 punktów 
ECTS 

 


