………….., dnia ..............................
...................................................
Imię i nazwisko

.....................................................
Kierunek studiów

.....................................................
Nr albumu

WNIOSEK O ZALICZENIE PRAKTYK
NA PODSTAWIE ZATRUDNIENIA
WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Zwracam się z prośbą o zaliczenie wykonywanej przeze mnie w okresie od ...........................................
do ......................................... pracy w ......................................................................................................
(wpisać pełną nazwę i adres zakładu pracy)

....……………………………………………………...............………………….....................................
na stanowisku: ….......................................................................................................................................
jako praktyki przewidzianej programem

studiów podyplomowych Wczesne nauczanie języka

angielskiego.
Pracę wykonywałem /łam w ramach ................…...............…………………………….....................
wpisać rodzaj stosunku pracy, (np. umowa o pracę, umowa zlecenia, staż , wolontariat lub inny)

Jednocześnie, po zapoznaniu się z obowiązującą na studiach instrukcją realizacji praktyki,
oświadczam, że charakter wykonywanych przeze mnie obowiązków odpowiada wymienionym w
instrukcji

zadaniom

zarówno

pod

względem

ilościowym

jak

i

jakościowym.

Do podania załączam stosowne zaświadczenie z zakładu pracy.

..........................................................................
data i czytelny podpis słuchacza/słuchaczki
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…………………..., dnia……..…………
Pieczęć zakładu pracy

ZAŚWIADCZENIE

Niniejszym zaświadcza się, że Pan/Pani*
……………………………………………………………………………………………………….…..
zamieszkały(a)...........................................................................................................................................
ur. ….............………...................... w(e) ….....................................................................................…….
w okresie od ............................. do ............................. jest/był* (a) zatrudniony (a) w ……......………..
………………………………………......................................................……………………………......
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(nazwa i adres zakładu pracy)

na stanowisku ...........................................................................................................................................

1 etat / ½ etatu /..……... godzin w tygodniu/
Zatrudnienie
inne

Przedmioty nauczane
zgodne z kierunkiem kształcenia
(2 ostatnie lata pracy dydaktycznej)

Suma godzin
zrealizowanych w
ciągu ostatnich 2 lat

.............................................................
podpis osoby uprawnionej (Dyrektora placówki)

* niepotrzebne skreślić
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ
ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec

studia podyplomowe

WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO

IMIĘ I NAZWISKO SŁUCHACZA:
NUMER ALBUMU:

Ocena stopnia osiągnięcia
przez słuchacza

Oceniane efekty kształcenia

założonych efektów

prezentowane w trakcie aktywności zawodowej-

kształcenia z:

czyli czy słuchacz:

Wczesnego nauczania
języka angielskiego
(zal/n.zal)

zakresu rozwoju dziecka i sposobów organizowania opieki i
aktywności poznawczej dzieci w wieku przedszkolnym oraz
uczniów w klasach 1-3

posiada wiedzę

temat metod nauczania języka obcego oraz metod pracy z
dziećmi
sposobów indywidualizacji nauczania ze względu na różne
potrzeby i style uczenia się dzieci

dotyczącą:
podstawy programowej dla języka obcego w obszarze
pierwszego etapu edukacyjnego

zasad i norm etycznych obowiązujących nauczyciela dzieci
klas młodszych oraz dzieci w wieku przedszkolnym

umiejętności

sprawnie i elastycznie dostosowuje język angielski jako język
poleceń w klasie do rosnących umiejętności uczniów
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potrafi zaplanować zajęcia z języka angielskiego, ocenić
przydatność metod, środków, materiałów i dobrych praktyk w
nauczaniu języka angielskiego
wykorzystuje różnego rodzaju środki multimedialne i programy
komputerowe do wspomagania procesu edukacji językowej
potrafi opracować indywidualny program nauczania języka
angielskiego w zależności od zróżnicowanych potrzeb i
możliwości językowych uczniów
potrafi organizować pracę w klasie podczas lekcji języka
angielskiego biorąc pod uwagę różne potrzeby rozwojowe
dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym
potrafi dogłębnie analizować własne działania pod kątem ich
poprawności metodycznej oraz przydatności dla realizacji
wyznaczonych celów i wskazywać obszary wymagające
modyfikacji
posiada rozwinięte umiejętności badawcze, dobiera adekwatne
metody, techniki, konstruuje narzędzia badawcze do
diagnozowania osiągnięć rozwojowych i językowych dziecka
posiada

umiejętność

obserwowania,

diagnozowania,

racjonalnego oceniania różnych sytuacji edukacyjnych
potrafi współpracować ze środowiskiem rodzinnym ucznia,
specjalistami oraz innymi nauczycielami,

kompetencje

wykazuje aktywność i zaangażowanie w doskonaleniu
własnych kompetencji językowych i dydaktycznych w zakresie
metod nauczania języka angielskiego

społeczne
w swoich działaniach uwzględnia rolę i wpływ nauczyciela na
stosunek dzieci do nauki języka angielskiego

OGÓLNA CHARAKTARYSTYKA SŁUCHACZA

…………………………………………
(podpis i pieczęć Dyrektora)
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