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„Innowacyjny nauczyciel w szkole XXI wieku”

Szczegó owy regulamin praktyki pedagogicznej

kierunek: FILOLOGIA

specjalno : filologia angielska – nauczycielska
                       filologia germa ska – nauczycielska

Niniejszy regulamin stanowi za cznik do Regulaminu Praktyk Studenckich w Instytucie Pedago-
giczno – J zykowym PWSZ w Elbl gu i okre la cele, organizacj  i tok praktyki oraz zwi zane z ni
prawa i obowi zki studentów i opiekunów.

Obowi zek odbycia praktyk pedagogicznych wynika z § 4 rozporz dzenia Ministra Edukacji Naro-
dowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegó owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli,
a jej przebieg jest zgodny z Rozporz dzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrze-
nia 2004 r. w sprawie standardów kszta cenia nauczycieli.

Cele praktyk pedagogicznych

Celem praktyk pedagogicznych jest nabycie i rozwini cie umiej tno ci zawodowych (nauczyciel-
skich), a w szczególno ci:

wykorzystanie i konfrontacja wiedzy teoretycznej zdobytej przez studenta na uczelni
z rzeczywisto ci  szkoln ,
poznanie organizacji pracy szko y,
nabycie umiej tno ci planowania, obserwacji, prowadzenia i dokumentowania zaj ,
zrozumienie istoty procesu dydaktyczno-opieku czo-wychowawczego,
wdra anie do samodzielnego i twórczego poszukiwania oraz sprawdzania najkorzystniej-
szych rozwi za  dydaktycznych i wychowawczych.

Rodzaje i organizacja praktyk

Studentów kierunku filologia specjalno ci nauczycielskich obowi zuj  dwa rodzaje praktyk:
praktyka asystencka – semestr III i IV we wskazanych przez Uczelni  szko ach podstawo-
wych
 i gimnazjach na terenie gminy Miasto Elbl g,
praktyka nauczycielska - semestr V w dwóch typach szkó  wybranych przez studenta spo-
ród wskazanych przez Uczelni  szkó  podstawowych, gimnazjów i szkó  ponadgimnazjal-

nych na terenie gminy Miasto Elbl g.

Oprócz programowych form praktyki student mo e podj  praktyk  z w asnej inicjatywy (np. praca
na kolonii, zimowisku, prowadzenie imprez dzieci cych, wolontariat w ró nych typach placówek
o wiatowo– wychowawczych). Podejmowanie tego rodzaju dzia a  b dzie uwzgl dnione przy ko -
cowej ocenie praktyki. Potwierdzenie odbycia takiej praktyki powinno by  odnotowane w dzienniku
praktyk.
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PRAKTYKA ASYSTENCKA

Praktyka asystencka obejmuje 45h zaj  w semestrze III i 45h – w semestrze IV.
Zaj cia odbywaj  si  w ustalonym dniu tygodnia przez ca y semestr, w ma ych 5-osobowych gru-
pach, w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Studenci uczestnicz  w lekcjach j zyka angielskie-
go/niemieckiego, prowadzonych przez wskazanych przez Uczelni  nauczycieli, którzy nadzoruj
przebieg praktyki we wspó pracy ze specjalist  ds praktyk z IPJ PWSZ.

Formy praktyki

semestr III
obserwacje lekcji prowadzonych przez nauczyciela-opiekuna w szkole podstawowej,
obserwacje lekcji prowadzonych przez innych praktykantów,
projektowanie i tworzenie materia ów i pomocy dydaktycznych,
samodzielne przygotowanie i przeprowadzenie pojedynczych lekcji,
szczegó owe omawianie i analiza obserwowanych i samodzielnie przeprowadzonych zaj .

semestr IV
obserwacje lekcji prowadzonych przez nauczyciela-opiekuna w gimnazjum,
obserwacje lekcji prowadzonych przez innych praktykantów,
samodzielne przygotowanie i przeprowadzenie pojedynczych lekcji,
szczegó owe omawianie obserwowanych i prowadzonych zaj , analiza zastosowanych roz-
wi za   dydaktycznych i sposobu ich realizacji.

Cele praktyki asystenckiej

wzbogacenie do wiadcze  studentów poprzez bezpo redni kontakt ze szkoln  rzeczywisto ci ,
zapoznanie z systemem i specyfik  pracy szko y podstawowej i gimnazjum,
obserwacja procesów rozwojowych dzieci i m odzie y, poznawanie ich mo liwo ci oraz cech
psychofizycznych,
wyrabianie umiej tno ci analizowania rozwi za  dydaktycznych stosowanych w pracy na-
uczyciela,
rozwijanie umiej tno ci samodzielnego formu owania celów lekcji, dobierania odpowiednich
metod nauczania i form pracy z klas ,
rozwijanie wiadomo ci zawodowej poprzez do wiadczenia pedagogiczne, ró norodne kon-
takty z uczniem, nauczycielami i rodzicami,
zapoznanie z dokumentacj  i warsztatem pracy nauczyciela oraz obserwacja typowych czyn-
no ci wykonywanych przez nauczyciela w toku codziennej pracy.

Obowi zki studenta

punktualno  i obowi zkowe uczestnictwo w organizowanych praktykach,
aktywne uczestnictwo w praktykach oraz dyskusjach na temat obserwowanych i przeprowa-
dzonych zaj ,
tworzenie scenariuszy lekcji i innych zaj  oraz potrzebnych rodków i materia ów dydak-
tycznych,
samodzielne okre lanie celów lekcji, dobieranie metod nauczania i form pracy z klas ,
wiczenie umiej tno ci opracowywania poszczególnych etapów lekcji i racjonalnego wyko-

rzystania czasu lekcji,
przygotowywanie i prowadzenie pod kierunkiem nauczyciela pojedynczych wicze  na lekcjach,
samodzielne przygotowywanie i prowadzenie pojedynczych lekcji,
samoocena i formu owanie wniosków na podstawie w asnej pracy dydaktycznej,
aktywne uczestnictwo w ró nych formach zaj  pozalekcyjnych i pozaszkolnych (wycieczki,
imprezy szkolne, zebrania z rodzicami, rady pedagogiczne),
prowadzenie dokumentacji praktyki.
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Zadania nauczyciela–opiekuna ze szko y

okre lenie warunków wspó pracy i uzyskania przez studenta pozytywnej opinii,
udzielanie szczegó owych informacji i wskazówek do wszystkich form zaj , zarówno ob-
serwowanych, jak i prowadzonych przez studenta,
szczegó owe omawianie i analizowanie prowadzonych przez studentów ró nych wicze
i form zaj ,
inspirowanie studentów do podejmowania twórczych inicjatyw doskonal cych ich umiej tno-
ci,

wype nienie arkusza oceny przebiegu praktyki w dzienniku praktyk na zako czenie semestru.

Warunki zaliczenia praktyki asystenckiej

dostarczenie dokumentacji praktyk, w tym uzupe nionego dziennika praktyk, konspektów
lekcji i sprawozdania z prowadzenia dowolnej formy zaj  pozalekcyjnych,
pozytywna opinia opiekuna praktyk z placówki wicze .

Praktyk  asystenck  ocenia i zalicza specjalista ds praktyk – nauczyciel akademicki z IPJ
PWSZ.

PRAKTYKA NAUCZYCIELSKA

Praktyka nauczycielska ma charakter ci g y, trwa 4 tygodnie (wrzesie –pa dziernik), jest realizowa-
na indywidualnie pod kierunkiem nauczyciela–opiekuna ze szko y, obejmuje 60h zaj  i ma charakter
próbnej pracy nauczycielskiej w dwóch typach szkó  wybranych przez studenta spo ród wskazanych
przez Uczelni  szkó  podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Formy praktyki

obserwacja 10h lekcyjnych prowadzonych przez nauczyciela-opiekuna (po 5h w ka dej
z dwóch wybranych szkó ),
obserwacje 2h lekcji wychowawczych (po 1h w ka dej ze szkó ),
samodzielne przygotowanie i przeprowadzenie 40h lekcji (po 20h w ka dej z placówek),
konsultowanie konspektów zaj , a tak e omawianie i analizowanie przeprowadzonych lek-
cji,
udzia  w wybranych formach zaj  pozalekcyjnych (wycieczka, rada pedagogiczna, zebranie
rodziców, itp.) – 8h (po 4h w ka dej ze szkó ).

Cele praktyki nauczycielskiej

sprawdzenie stopnia opanowania umiej tno ci dydaktycznych i wychowawczych zdobytych
w toku studiów oraz doskonalenie ich w naturalnych warunkach szko y,
zdobywanie do wiadcze  w przygotowywaniu i samodzielnym prowadzeniu lekcji oraz zaj
pozalekcyjnych,
kszta towanie twórczej postawy przysz ego nauczyciela i wychowawcy,
zdobywanie umiej tno ci w a ciwego post powania w trudnych sytuacjach,
obserwacja procesów rozwojowych dzieci i m odzie y, poznanie ich mo liwo ci oraz cech
psychofizycznych,
poznanie specyfiki pracy dydaktyczno–wychowawczej nauczyciela oraz struktury organiza-
cyjnej szko y,
rozwijanie umiej tno ci samoobserwacji zwi zanej z do wiadczeniami pedagogicznymi, re-
lacjami z uczniami, nauczycielami i rodzicami.
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Obowi zki studenta

zapoznanie si  z dokumentacj  szkoln  (dziennik lekcyjny, plan wychowawczy szko y, plan
wychowawcy klasy, plan pracy nauczyciela itp.),
zapoznanie si  z obowi zkami wychowawcy klasy, pedagoga i psychologa szkolnego,
pisemne przygotowywanie si  do zaj , dostarczanie nauczycielowi–opiekunowi konspektów
lekcji z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem,
punktualne rozpoczynanie zaj ,
aktywna i twórcza postawa w pracy dydaktycznej,
konsultowanie pomys ów, w tpliwo ci i problemów z nauczycielem–opiekunem,
stosowanie ró norodnych pomocy dydaktycznych,
kontrolowanie post pów uczniów, sprawdzanie i ocenianie stopnia realizacji celów lekcji,
uczestnictwo w wybranej formie zaj  pozalekcyjnych (wycieczka, rada pedagogiczna, ze-
branie rodziców, itp.),
systematyczne prowadzenie dokumentacji praktyki (dziennik praktyk, konspekty lekcji, ewa-
luacje przeprowadzonych zaj , sprawozdania z obserwacji lekcji i zaj  pozalekcyjnych oraz
inne materia y zwi zane z przebiegiem praktyki).

Zadania nauczyciela–opiekuna ze szko y

zapoznanie si  z regulaminem i innymi dokumentami dotycz cymi praktyk,
kierowanie przebiegiem praktyki studenta – opracowanie szczegó owego rozk adu zaj  oraz
warunków i zasad uczestnictwa w innych formach pracy nauczycielskiej,
opieka nad przebiegiem praktyki – uzgadnianie tematyki zaj , sprawdzanie konspektów
(co najmniej dzie  wcze niej, aby student móg  dokona  koniecznych poprawek), hospitowa-
nie, omawianie i systematyczne dokonywanie ewaluacji pracy studenta po przeprowadzonych
zaj ciach,
wype nienie na zako czenie praktyki w dzienniku praktyk studenta arkusza oceny praktyki.
Je li praca studenta wzbudzi a zastrze enia, w dzienniku powinny znale  si  wyszczegól-
nione braki i b dy studenta.

Warunki zaliczenia praktyki nauczycielskiej

pozytywna ocena konspektów przeprowadzonych zaj ,
dostarczenie dokumentacji praktyk:
- uzupe nionego dziennika praktyk z opini  nauczyciela–opiekuna oraz ewaluacj  w asn  stu-

denta,
      - konspektów przeprowadzonych zaj ,
      - wype nionych arkuszy obserwacyjnych i ewaluacyjnych,
      - sprawozdania z wybranej formy zaj  pozalekcyjnych.

Praktyk  nauczycielsk  ocenia i zalicza specjalista ds praktyk – nauczyciel akademicki z IPJ
PWSZ.


