PWSZ w Koninie
Katedra Pedagogiki i Pracy Socjalnej
Zadania przedmiotowe dla studenta II roku "pedagogika"
związane z praktyką pedagogiczną odbywaną w semestrze 3
Nazwa przedmiotu: TEORIA I METODYKA EDUKACJI ELEMENTARNEJ DZIECKA
Problematyka zadań
rodzaje zadań edukacyjnych (w tym pozapodręcznikowych) i ich proporcje
na wybranej jednostce zajęć z dziećmi
wielość metod i form organizacyjnych na zajęciach edukacyjnych z
uwzględnieniem aktywności uczniów indywidualnie i w zespole
język nauczyciela w sferze merytorycznej i w sferze metodycznej wobec

Uwagi
Zapisy w arkuszu obserwacji –
przebieg zajęć
Refleksje i uwagi w arkuszu
obserwacji

dziecka – wobec grupy dzieci

Refleksje i uwagi w arkuszu
obserwacji

konkretne przykłady norm zachowań wprowadzanych na poszczególnych
zajęciach w kolejnych dniach trwania praktyki

Zapisy w arkuszu obserwacji –
przebieg zajęć

konkretne nowe pojęcia i nowe umiejętności wprowadzane na

Zapisy w arkuszu obserwacji –
przebieg zajęć oraz refleksje

poszczególnych zajęciach w kolejnych dniach trwania praktyki
przejawy samodzielnych działań poszczególnych uczniów
oraz uzyskiwanych efektów pracy nauczyciela / efektów po stronie dziecka

Zapisy w arkuszu obserwacji –
przebieg zajęć oraz refleksje

podczas zajęć i poza nimi
przykłady stosowania technik poznawania każdego dziecka przez
nauczyciela - obserwacja, analiza wytworów ucznia, wywiady z dziećmi,
wywiady z rodzicami itp.

Zbieranie dokumentów – np. :
zapisy z wywiadów, fotografie
wystaw, materiały
udostępnione przez nauczyciela

dokumentacja prowadzona przez nauczyciela w związku z :
a) diagnostyką dziecka/ klasy,
b) pracą dydaktyczną w danej klasie,
c) rozwojem i awansem zawodowym nauczyciela

Dokumentacja i materiały
udostępnione przez nauczyciela
– opiekuna praktyki, w tym
literatura metodyczna i inne
źródła

Wskazówki:
1. W okresie praktyki student winien systematycznie gromadzić materiały w powyższym zakresie.
Formy i sposoby realizacji zadań pozostawia się do decyzji praktykanta w kontakcie z nauczycielem
opiekunem.
2. Są to zadania minimum (wszystkie są obligatoryjne), przy czym zakres i poziom zebranych
materiałów będą przedmiotem konsultacji po zakończeniu praktyki podczas kolejnych wykładów.
3. Bezpośrednio po odbyciu praktyki podczas zajęć (wykładów) w uczelni należy dysponować
następującymi własnymi materiałami:
a) roboczy arkusz obserwacji co najmniej jednego zajęcia (do 45 minut) wg kryteriów
omawianych wcześniej na wykładach (wzór arkusza wraz z kryteriami znajduje się na stronie www
w zakładce „e-dydaktyka”),
b) inne materiały w dowolnej formie na poszczególne zagadnienia wymienione w tabeli.
4. Wszystkie zebrane materiały z założenia stanowią własność studenta. Wyklucza się kopiowanie
wytworu jednego studenta przez innych studentów i traktowania go jako wspólnego efektu (np. refleksji
dot. obserwowanych zajęć edukacyjnych), przy czym zaleca się wzajemną wymianę opartą na zasadach
zespołowości oraz samodzielności.
Prowadzący przedmiot:
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