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Załącznik nr 2
Karta kompetencji studenta etap II (wypełnia student)

Opis działania studenta:

Ocena punktowa

Nazwisko studenta:

1

2

3

4

Kształtowanie kompetencji dydaktyczno – wychowawczych
oraz opiekuńczych studenta w zakresie:
Obserwowanie:
1. potrafi dokonać obserwacji czynności podejmowanych przez
opiekuna praktyk w toku prowadzonych przez niego lekcji (zajęć) oraz
aktywności uczniów,
2. potrafi dokonać analizy toku metodycznego lekcji (zajęć), rozróżnić
stosowane przez nauczyciela metody i formy pracy oraz ocenić dobór
wykorzystywanych pomocy dydaktycznych,
3. potrafi dokonać obserwacji pedagogicznej, właściwie analizuje i
interpretuje zjawiska w zakresie:


interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko oraz
interakcji między dziećmi lub młodzieżą w toku lekcji (zajęć),



procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w
klasie, ich prawidłowości i zakłóceń,



sposobów aktywizowania i dyscyplinowania uczniów oraz
różnicowania poziomu aktywności poszczególnych uczniów,



sposobu oceniania uczniów,



sposobu zadawania i kontrolowania pracy domowej,



dynamiki i klimatu społecznego klasy, ról pełnionych przez
uczniów, zachowania i postaw uczniów,



funkcjonowania

i

poszczególnych

uczniów,

specjalnymi

aktywności

potrzebami

z

w

czasie

uwzględnieniem

edukacyjnymi,

w

lekcji

(zajęć)

uczniów
tym

ze

uczniów

szczególnie uzdolnionych,
4. rozumie znaczenie :


działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz
zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny,



organizacji

przestrzeni

w

klasie,

sposobu

jej

zagospodarowania (ustawienie mebli, wyposażenie, dekoracje)
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