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PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE - WIEDZA

1.

Zna strukturę organizacyjną placówki przedszkolnej i wie w jakim celu została powołana.
Wie, jak funkcjonuje przedszkole, zna metody i formy prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych
oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w placówkach przedszkolnych.
Wie na czym polega współpraca z rodzicami dzieci; orientuje się w jakich aspektach jest ona
najistotniejsza u młodszych i starszych przedszkolaków.
Orientuje się na czym polega praca specjalistów pracujących w przedszkolu (np. psychologa, logopedy).
Prawidłowo posługuje się terminologią z zakresu dydaktyki.
PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE - UMIEJĘTNOŚCI

2.

Potrafi samodzielnie poprowadzić zabawy i zajęcia oraz wykonywać czynności opiekuńcze związane ze
specyfiką pracy w klasach młodszych, samodzielnie przygotowuje pomoce do zabaw i zajęć.
Potrafi przeprowadzić rozmowę z nauczycielem, zespołem wspierającym rozwój ucznia na temat
dziecka/grupy dzieci.
Potrafi prowadzić i dokumentować obserwacje zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Potrafi dokonać analizy dokumentacji wybranego dziecka pod kątem funkcjonowania w każdej
sferze rozwoju i napisać anonimową charakterystykę.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3.

Posiada wysoką kulturą osobistą.
Przejawia pozytywny stosunek do dzieci, potrafi nawiązać kontakt z całą grupą.
Charakteryzuje się życzliwością, serdecznością, indywidualnym podejściem do każdego dziecka.
Jest odpowiedzialny za powierzone zadania.
Potrafi efektywnie współpracować z nauczycielem prowadzącym studenta, z dyrektorem i innym
personelem.
Identyfikuje się z rolą i zadaniami nauczyciela, radzi sobie w rzeczywistości edukacyjnej – w różnych
sytuacjach np. rozmowy z rodzicami.
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