Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
Wydział Nauk Medycznych i Technicznych
ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra 5
tel. (075) 645 33 32, (075) 645 33 30 e-mail: dziekanatwnmit@kpswjg.pl

SKIEROWANIE NA PRAKTYKI ZAWODOWE
studentki/a studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE
Proszę

o

przyjęcie

mnie

…………………………………………………..

studentki/a

roku I semestru 2 roku akademickiego 201…/201…, posiadającej/ego nr albumu: ……..,
na praktykę zawodową do:
………………………………………………………………………………………………………………………
miejsce praktyki (Zakład/Instytucja/Firma)

Termin realizacji praktyki: od …… 201…. r. do …… 201…. r.
Liczba dni rozliczeniowych: ………..
Efekt kształcenia
EK1
EK2
EK3
EK4
EK5

Student zna budowę i funkcje organizmu oraz specyfikę rozwoju psychofizycznego, motorycznego, emocjonalnego,
społecznego dla wieku przedszkolnego.
Student posiada umiejętności zdobywania wiedzy oraz umiejętności z zakresu działalności opiekuńczej
oraz przeprowadzenia i dokumentowania obserwacji dziecka w różnych zakresach jego działań.
Student samodzielnie prowadzi dokumentację dotyczącą diagnozy osobniczej, wyznacza przedmiot diagnozy,
dobiera podstawowe narzędzia pomiaru oraz interpretuje uzyskane dane zgodnie z normami dla tego wieku.
Student dysponuje wiedzą i umiejętnościami zapisu i sporządzania protokołów obserwacji różnych zajęć oraz doboru
i przygotowania pomocy dydaktycznych niezbędnych w realizacji zajęć ruchowych, pisania konspektów
i protokołów hospitacyjnych.
Student zna i akceptuje zasady współpracy z rodzicami, z gronem pedagogicznym, dyrekcją.

Wyrażamy zgodę na przyjęcie skierowanej/eg studentki/a na praktykę zawodową (programową).
Opiekunem z ramienia Placówki będzie…………………………………………………………………

…………………………………………
Pieczęć i podpis przedstawiciela zakładu

Potwierdzenie złożenia dokumentu

……………………………..
Dziekanat

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
Wydział Nauk Medycznych i Technicznych
ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra 5
tel. (075) 645 33 32, (075) 645 33 30 e-mail: dziekanatwnmit@kpswjg.pl

SKIEROWANIE NA PRAKTYKI ZAWODOWE
studentki/a studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE
Proszę

o

przyjęcie

mnie

…………………………………………………..

studentki/a

roku II semestru 3 roku akademickiego 201…/201…, posiadającej/ego nr albumu: ……..,
na praktykę zawodową do:
………………………………………………………………………………………………………………………
miejsce praktyki (Zakład/Instytucja/Firma)

Termin realizacji praktyki: od …… 201…. r. do …… 201…. r.
Liczba dni rozliczeniowych: ………..
Efekt kształcenia
EK1
EK2
EK3
EK4

Student zna i rozumie proces edukacji fizycznej oraz związki korelacyjne, integracji
międzyprzedmiotowej i współzależności zachodzących między przedmiotami kształcenia w programie
studiów.
Dysponuje wiedzą oraz umiejętnościami zastosowania metod i form prowadzenia lekcji oraz
formułowania zadań ruchowych. Biegle dobiera metody do zadań ruchowych.
Posiada zasób ćwiczeń ruchowych oraz ciągów metodycznych do nauczania umiejętności (czynności)
motorycznych, optymalnych zasobów zabaw i gier ruchowych.
Zna zasady bezpieczeństwa prowadzenia zajęć ruchowych; lekcyjnych, pozalekcyjnych, pozaszkolnych.

Wyrażamy zgodę na przyjęcie skierowanej/eg studentki/a na praktykę zawodową (programową).
Opiekunem z ramienia Placówki będzie…………………………………………………………………

…………………………………………
Pieczęć i podpis przedstawiciela zakładu

Potwierdzenie złożenia dokumentu

……………………………..
Dziekanat

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
Wydział Nauk Medycznych i Technicznych
ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra 5
tel. (075) 645 33 32, (075) 645 33 30 e-mail: dziekanatwnmit@kpswjg.pl

SKIEROWANIE NA PRAKTYKI ZAWODOWE
studentki/a studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE
Proszę

o

przyjęcie

mnie

…………………………………………………..

studentki/a

roku II semestru 4 roku akademickiego 201…/201…, posiadającej/ego nr albumu: ……..,
na praktykę zawodową do:
………………………………………………………………………………………………………………………
miejsce praktyki (Zakład/Instytucja/Firma)

Termin realizacji praktyki: od …… 201…. r. do …… 201…. r.
Liczba dni rozliczeniowych: ………..
Efekt kształcenia
EK1
EK2
EK3
EK4
EK5

Student zna i rozumie proces edukacji fizycznej oraz związki korelacyjne, integracji międzyprzedmiotowej
i współzależności zachodzących między przedmiotami kształcenia w programie studiów.
Student dysponuje wiedzą oraz umiejętnościami zastosowania metod i form prowadzenia lekcji oraz formułowania
zadań ruchowych. Biegle dobiera metody do zadań ruchowych.
Student posiada zasób ćwiczeń ruchowych oraz ciągów metodycznych do nauczania umiejętności (czynności)
motorycznych, optymalny zasób zabaw i gier ruchowych.
Zna zasady bezpieczeństwa prowadzenia zajęć ruchowych; lekcyjnych, pozalekcyjnych, pozaszkolnych.
Zna i rozumie specyfikę komunikacji pedagogicznej między nauczycielem i uczniem, szczególnie w edukacji
fizycznej. Formułuje zadania ruchowe (opisuje ćwiczenia) zgodnie z nomenklaturą stosowaną w wychowaniu
fizycznym, dostosowując głos, emisję oraz komunikaty do możliwości percepcji dzieci i młodzieży szkolnej.

Wyrażamy zgodę na przyjęcie skierowanej/eg studentki/a na praktykę zawodową (programową).
Opiekunem z ramienia Placówki będzie…………………………………………………………………

…………………………………………
Pieczęć i podpis przedstawiciela zakładu

Potwierdzenie złożenia dokumentu

……………………………..
Dziekanat

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
Wydział Nauk Medycznych i Technicznych
ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra 5
tel. (075) 645 33 32, (075) 645 33 30 e-mail: dziekanatwnmit@kpswjg.pl

SKIEROWANIE NA PRAKTYKI ZAWODOWE
studentki/a studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE
Proszę

o

przyjęcie

mnie

…………………………………………………..

studentki/a

roku III semestru 5 roku akademickiego 201…/201…, posiadającej/ego nr albumu: ……..,
na praktykę zawodową do:
………………………………………………………………………………………………………………………
miejsce praktyki (Zakład/Instytucja/Firma)

Termin realizacji praktyki: od …… 201…. r. do …… 201…. r.
Liczba dni rozliczeniowych: ………..

Efekt kształcenia
EK1

EK2
EK3
EK4

Student zna i rozumie proces edukacji fizycznej oraz związki korelacyjne integracji
międzyprzedmiotowej i współzależności zachodzących między przedmiotami kształcenia w programie
studiów.
Samodzielnie potrafi wyprowadzić przedmiot diagnozy pedagogicznej, dobrać narzędzia pomiarów
wybranych parametrów oraz zorganizować, przeprowadzić i przedstawić wstępną prognozę dla
dowolnie wybranej klasy.
Dysponuje wiedzą oraz umiejętnościami zastosowania metod i form prowadzenia lekcji oraz
formułowania zadań ruchowych. Biegle dobiera metody do zadań ruchowych
Zna zasady bezpieczeństwa prowadzenia zajęć ruchowych; lekcyjnych, pozalekcyjnych,
pozaszkolnych.

Wyrażamy zgodę na przyjęcie skierowanej/eg studentki/a na praktykę zawodową (programową).
Opiekunem z ramienia Placówki będzie…………………………………………………………………

…………………………………………
Pieczęć i podpis przedstawiciela zakładu

Potwierdzenie złożenia dokumentu

……………………………..
Dziekanat

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
Wydział Nauk Medycznych i Technicznych
ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra 5
tel. (075) 645 33 32, (075) 645 33 30 e-mail: dziekanatwnmit@kpswjg.pl

SKIEROWANIE NA PRAKTYKI ZAWODOWE
studentki/a studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE
Proszę

o

przyjęcie

mnie

…………………………………………………..

studentki/a

roku III semestru VI roku akademickiego 201…/201…, posiadającej/ego nr albumu: ……..,
na praktykę zawodową do:
………………………………………………………………………………………………………………………
miejsce praktyki (Zakład/Instytucja/Firma)

Termin realizacji praktyki: od …… 201…. r. do …… 201…. r.
Liczba dni rozliczeniowych: ………..
Efekty kształcenia
EK1
EK2
EK3

Student potrafi przygotować i przeprowadzić poprawny wywiad pozwalający uzyskać informacje dotyczące
charakterystyki społecznej, stanu zdrowia, oczekiwań i celów formułowanych przez podopiecznych, przeanalizować
zebrane informacje i zaplanować na ich podstawie właściwy trening z zachowaniem zasad bezpieczeństwa prowadzenia
zajęć ruchowych, w szczególności treningu personalnego.
Dysponuje wiedzą oraz umiejętnościami zastosowania metod i form prowadzenia zajęć treningu personalnego oraz
formułowania zadań ruchowych. Biegle dobiera metody do zadań ruchowych.
Zna i rozumie specyfikę komunikacji pedagogicznej między nauczycielem (trenerem personalnym) i podopiecznym,
szczególnie w edukacji fizycznej. Formułuje zadania ruchowe (opisuje ćwiczenia) zgodnie z nomenklaturą stosowaną w
wychowaniu fizycznym, treningu personalnym, dostosowując głos, emisję oraz komunikaty do możliwości percepcji
podopiecznych.

Wyrażamy zgodę na przyjęcie skierowanej/eg studentki/a na praktykę zawodową (programową).
Opiekunem z ramienia Placówki będzie…………………………………………………………………

…………………………………………
Pieczęć i podpis przedstawiciela zakładu

Potwierdzenie złożenia dokumentu

……………………………..
Dziekanat

