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Symbol

Efekty kształcenia
WIEDZA

MSP_W01 Posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów
rozwoju, wychowania i nauczania- uczenia się
MSP_W02 Posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności
pedagogicznej popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystaniu.
MSP_W03 Posiada wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie
biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym.
MSP_W04 Posiada wiedzę na temat procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego,
w tym działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuoczej).
MSP_W05 Zna i rozumie współczesne teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania oraz
różnorodne uwarunkowania tych procesów.
MSP_W06 Posiada wiedzę na temat struktury i funkcji systemu edukacji- celów, podstaw
prawnych, organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych.
MSP_W07 Ma wiedzę na temat podmiotów działalności pedagogicznej (dzieci, uczniów, rodziców
i nauczycieli) i partnerów szkolnej edukacji.
MSP_W08 Posiada wiedzę na temat bezpieczeostwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych.
MSP_W09 Ma wiedzę na temat etyki zawodu nauczyciela.
MSP_W10 Posiada wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju i awansu
zawodowego.
UMIEJĘTNOŚCI
MSP_U01 Posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuoczych zadao szkoły.
MSP_U02 Potrafi wykorzystywad wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki i psychologii do
analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeo
pedagogicznych.
MSP_U03 Potrafi ocenid przydatnośd typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji
zadao dydaktycznych, wychowawczych i opiekuoczych związanych z odpowiednimi
etapami edukacyjnymi.
MSP_U04 Potrafi dobierad i wykorzystywad dostępne materiały, środki i metody pracy w celu
projektowania i efektywnego realizowania zadao pedagogicznych.
MSP_U05 Potrafi pracowad z uczniami, indywidualizowad zadania i dostosowywad metody i
treści do potrzeb i możliwości uczniów.
MSP_U06 Potrafi pracowad w zespole, pełniąc różne role; umie podejmowad i wyznaczad
zadania, posiada elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizacje
działao pedagogicznych.
MSP_U07 Potrafi dokonywad obserwacji sytuacji i zdarzeo pedagogicznych.
MSP_U08 Wykazuje umiejętnośd uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego
z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod.
MSP_U09 Jest praktycznie przygotowany do realizowania zadao zawodowych (dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuoczych) wynikających z roli nauczyciela.
MSP_U10 Potrafi analizowad własne działania pedagogiczne, modyfikowad je; potrafi też
eksperymentowad i wdrażad działania innowacyjne.
MSP_U11 Potrafi zaprojektowad plan własnego rozwoju zawodowego.
MSP_U12 Posiada umiejętnośd zróżnicowanego wykorzystania technologii informacyjnej w
pracy pedagogicznej.

MSP_U13
MSP_K01
MSP_K02

MSP_K03
MSP_K04
MSP_K05
MSP_K06

Posiada wykształcone, prawidłowe nawyki posługiwania się narządem mowy.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Ma świadomośd poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.
Jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowanych działao
pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwao
zawodowych; wykazuje aktywnośd, podejmuje trud w realizacji zadao zawodowych
wynikających z roli nauczyciela.
Ma świadomośd konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działao
pedagogicznych.
Ma świadomośd istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniów.
Charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz
postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności.
Jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działao na rzecz
podnoszenia jakości pracy szkoły.

