Instytut Rakowskiego
REGULAMIN UZYSKANIA STATUSU STARSZEGO ASYSTENTA – PRAWA I OBOWIĄZKI
§1
Warunki uzyskania i utrzymania statusu/funkcji Starszego Asystenta na Kursie TMR
1. Uzyskanie II° Kompetencji w TMR.
2. Spełnienie wymagań uzyskania statusu Asystenta.
3. Dla utrzymania funkcji wymagane pozytywne oceny od opiekunów i z ankiet ewaluacyjnych.
4. Pozytywna weryfikacja Nauczyciela Dyplomowanego, u którego kandydat asystował podczas kursu TMH.
5. Przeprowadzenie poszczególnych elementów zajęć praktycznych, w tym prowadzenie pierwszej i drugiej zmiany
oraz prezentacje technik na kursie Podstawowym.
6. Otrzymanie pozytywnych rekomendacji z powyższych od Nauczyciela Dyplomowanego i Starszego Asystenta.
§2
Prawa i obowiązki Starszego Asystenta na kursie TMR
1. Uczestnictwo w kursie TMR daje możliwość powtórki i odświeżenia materiału, rozwijanie umiejętności
prezentowania własnych poglądów i rozwój dydaktyczny.
2. Starszy Asystent aktywnie pomaga w treningu praktycznym technik TMR dla uczestników kursu „przy kozetkach”.
3. Starszy Asystent prowadzi pierwszą i drugą zmianę praktyki oraz prezentuje wybrane techniki TMR, po
uzgodnieniu z Nauczycielem.
4. Dbałość o stosowanie technik właściwych dla systemu TMR w trakcie kursu.
5. Starszy Asystent odpowiada za przygotowanie i porządkowanie sali, przygotowanie pomocy naukowych.
6. Prowadzenie wybranych zagadnień teoretycznych na podstawie prezentacji, po uzgodnieniu z Nauczycielem.
7. Czuwanie nad sprawną realizacją programu: tempo realizacji, przerwy, dostosowywanie programu do bieżących
potrzeb prowadzących i uczestników kursu, przekazywanie informacji głównym prowadzącym żeby zapewnić
prawidłową realizację programu kursu.
8. Wpisywanie uwag do harmonogramów, prezentacji oraz metodyki prowadzenia kursu itp.
9. Uzupełnianie prezentacji prowadzącego (własne doświadczenia, obserwacje itp.).
10. Starszy Asystent odpowiada za organizację i uczestniczy w codziennych superwizjach na koniec dnia
kursowego.
11. Starszy Asystent ma prawo posługiwać się tytułem Starszego Asystenta TMR w dowolnych obszarach swojej
działalności.

12. Starszy Asystent w trakcie kursu nadzoruje i korzysta z pomocy Asystentów.
13. Starszy Asystent widnieje w bazie i może zostać zaproszony do współpracy przez Nauczyciela lub Nauczyciela
Dyplomowanego.
14. Wynagrodzenie za asystę jest ustalane indywidualnie.

