SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA PRACOWNIKÓW
ZAKŁADU EDUKACJI DZIECKA
Z PRZEDSTAWICIELAMI INSTYTUCJI WSPÓŁPRACUJACYCH

Dnia 6 czerwca 2014 roku o godzinie 15:00 w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Studiów
Edukacyjnych odbyło się spotkanie pracowników Zakładu Edukacji Dziecka z dyrektorami
oraz nauczycielami reprezentującymi szkoły podstawowe, przedszkola i żłobki, z którymi
współpracuje Zakład. Instytucje te przyjmują studentów na praktyki pedagogiczne
i zawodowe, a także współpracują w zakresie wspólnych projektów badawczych oraz
w ramach działań podejmowanych przez Studenckie Koło Naukowe Edukacji Przedszkolnej
i Wczesnoszkolnej.
Przybyłych Gości powitała Kierownik Zakładu, prof. UAM dr hab. Małgorzata
Cywińska wyrażając słowa podziękowania za przyjęcie zaproszenia i liczne przybycie na
spotkanie. Pani Profesor przedstawiła cel spotkania akcentując podniesienie efektywności
dotychczasowej współpracy z instytucjami, określenie wzajemnych potrzeb i oczekiwań oraz
rozszerzenie kontaktów poprzez zaproszenie do współpracy wielu nowych przedstawicieli
placówek oświatowych.
Na szczególny powitalny akcent składał się występ artystyczny przygotowany przez
studentki I roku II stopnia (studiów stacjonarnych) specjalności: Edukacja Elementarna
i Kształcenie Artystyczne Dziecka pod kierunkiem dr Joanny Grochowalskiej. Studentki
zaprezentowały

muzyczną

impresję,

która

została

entuzjastycznie

przyjęta

przez

zaproszonych Gości.
Następnie Kierownik Zakładu, prof. UAM dr hab. Małgorzata Cywińska dokonała
prezentacji pracowników Zakładu Edukacji Dziecka oraz opiekunów praktyk studenckich
pełniących tę funkcję z ramienia uczelni i przedstawiła charakterystykę specjalności studiów,
których funkcjonowaniem Zakład kieruje, tj.
-‐	
  Edukacji Elementarnej i Języka Angielskiego (studia pierwszego stopnia),

- Edukacji Elementarnej i Języka Niemieckiego (studia pierwszego stopnia),
- Wychowania Przedszkolnego i Nauczania Początkowego (studia pierwszego stopnia),
- Edukacji Elementarnej i Kształcenia Artystycznego Dziecka (studia drugiego stopnia),
- Wychowania Przedszkolnego i Nauczania Początkowego - A ( studia drugiego stopnia – dla
studentów po specjalnościach sprofilowanych na realizację I etapu edukacyjnego),

- Wychowania Przedszkolnego i Nauczania Początkowego - B (studia drugiego stopnia dla
studentów po specjalnościach niesprofilowanych na realizację I etapu edukacyjnego).
Pani Profesor przybliżyła szczególnie sylwetkę absolwenta oraz zakres kwalifikacji
i kompetencji uzyskiwanych przez absolwentów w/w specjalności.
Następnie doktorantki, mgr Julia Kisielewska – Meller oraz mgr Maria Pieprzyk
omówiły organizację i przebieg praktyk pedagogicznych oraz zawodowych realizowanych
w ramach programów studiów wskazanych specjalności.
Dzięki wysokiej frekwencji przybyłych Gości spotkanie stało się okazją do wymiany
poglądów, doświadczeń i spostrzeżeń na temat aktualnych wyzwań i perspektyw rozwoju
w obszarze edukacji elementarnej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania kompetencji
dydaktyczno - metodycznych, wychowawczych i merytorycznych studentów oraz
absolwentów studiów pedagogicznych. W trakcie spotkania między jego uczestnikami
wywiązała się interesująca dyskusja, a poruszane tematy dotyczyły:
- czasu trwania praktyk zawodowych, który według zebranych Interesariuszy jest zbyt krótki
(liczba godzin odbywania praktyk przez studentów -

zdaniem pracodawców -

jest

niewystarczająca);
- możliwości zaprojektowania w planach studiów (rozkładach zajęć) określonego dnia
(w tygodniu) przeznaczonego na odbywanie praktyk pedagogicznych i zawodowych przez
studentów w ciągu całego roku akademickiego, a nie tylko w wyznaczonych terminach;
-

gotowości

rozszerzonej

współpracy

pomiędzy

określonymi

Instytucjami

a Zakładem Edukacji Dziecka odzwierciedlającej otwartość wspomnianych Instytucji
w zakresie zapraszania studentów i pracowników Zakładu Edukacji Dziecka - w ciągu całego
roku

akademickiego

-

do

udziału

w

życiu

edukacyjnym

tych

placówek,

do uczestnictwa w wydarzeniach mających miejsce na ich terenie;
- gotowości poszczególnych placówek w zakresie realizacji pokazowych zajęć metodycznych
(w ramach różnych obszarów edukacyjnych);
- potrzeby uszczegółowienia oceny studenta przez opiekuna podczas praktyk, dokonywania
bardziej krytycznych ocen funkcjonowania studentów w trakcie praktyk;
- potrzeby i możliwości samodzielnego zdobywania (rozszerzania) doświadczenia
zawodowego przez studentów (praktyki ponadprogramowe, aktywność wolontariacka i praca
zawodowa);

- potrzeby i możliwości uczestniczenia pracowników i wychowanków z zaproszonych
Instytucji w wydarzeniach organizowanych przez Zakład Edukacji Dziecka (konferencje
naukowe, szkolenia metodyczne, warsztaty dla dzieci i in.).
W trakcie spotkania głos w dyskusji zabrała również mgr Katarzyna Arciszewska pracownik Zakładu Edukacji Dziecka -

która zwróciła uwagę na z specyfikę praktyk

językowych, akcentując możliwość i potrzebę realizowania przez studentów w placówkach
oświatowych, zajęć językowych w ramach różnych przedmiotów metodycznych.
Spotkanie zakończyła prof. UAM dr hab. Małgorzata Cywińska, która podziękowała
zaproszonym Gościom za przybycie i owocną dyskusję inspirującą do przemyśleń na temat
podnoszenia jakości działań składających się na realizację praktyk pedagogicznych
i zawodowych studentów. Złożyła również podziękowania zaproszonym Interesariuszom
za gotowość wzmożonej współpracy w tym obszarze.

