INSTRUKCJA
Dla studentów trzyletnich studiów licencjackich (I stopnia) odbywających praktykę
psychologiczno-pedagogiczną śródroczną w szkole podstawowej na kierunkach ze
specjalnością nauczycielską:
Filologia angielska, Filologia germańska,
Filologia polska, Historia, Chemia, Fizyka, Wychowanie fizyczne,
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

I.

INFORMACJA WSTĘPNA

Zgodnie z planami studiów studenci kierunków ze specjalnościami nauczycielskimi
zobowiązani są do odbycia praktyki psychologiczno-pedagogicznej śródrocznej. Instytucjami,
w których student może odbywać niniejszą praktykę są szkoły podstawowe. Praktyka ta
stanowi nieodłączną część procesu dydaktycznego
i podlega obowiązkowemu zaliczeniu na ocenę. Wymiar realizacyjny praktyki jest zgodny
z programem kształcenia dla poszczególnych kierunków ze specjalnościami nauczycielskimi.
Praktyki odbywają się w ciągu roku akademickiego na 3 semestrze jako element zajęć
w wymiarze 30 godzin1.
Warunkiem zaliczenia praktyki jest wypełnienie przez każdego studenta obowiązków
określonych
w niniejszej Instrukcji oraz przedłożenie opiekunowi praktyk z ramienia Uczelni odpowiedniej
dokumentacji (wymienionej w części V. Instrukcji).
II.

CELE PRAKTYKI

Celami praktyki jest przygotowanie studentki/studenta do realizacji zadań zawodowych:
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, wynikających z zawodu nauczyciela. W tym:
 zapoznanie się z organizacją pracy szkoły, warsztatem pracy nauczyciela, formami
i metodami nauczania i wychowania,
 umożliwienie kształtowania i rozwoju umiejętności dydaktyczno-wychowawczych
w bezpośrednim kontakcie z uczniami,
 weryfikacja własnych predyspozycji do wykonywania zawodu,
 poznanie zakresu form pomocy pedagogicznej i psychologicznej realizowanych
w szkole,
 gromadzenie doświadczenia powiązanego z pracą dydaktyczną, wychowawczą
i opiekuńczą.
III.

ZADANIA DO REALIZACJI


1

W trakcie odbywania praktyk studentka/student:
zapoznaje się ze specyfiką pracy szkoły podstawowej, w szczególności z:
 zadaniami charakterystycznymi dla tego typu placówki,
 środowiskiem działania szkoły,

Harmonogram odbywania praktyk ustala opiekun praktyk z ramienia Uczelni w porozumieniu z Dyrekcją
Szkoły.








IV.

 organizacją szkoły,
 statutem szkoły,
 planem pracy szkoły,
 programem wychowawczo-profilaktycznym,
 bezpieczeństwem uczniów w szkole i poza nią,
 rolą i zadaniami działających w szkole organów społecznych.
obserwuje pracę wychowawczą nauczycieli, w tym prowadzone przez nich lekcje
wychowawcze oraz w miarę możliwości współprowadzi je z nauczycielem lub
prowadzi samodzielnie,
obserwuje aktywność uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, poznaje zainteresowania uczniów i wzajemne relacje pomiędzy nimi,
samodzielnie przygotowuje, przeprowadza i ewaluuje przynajmniej jedną lekcję
wychowawczą lub zajęcia reedukacyjne,
zapoznaje się z realizacją zasad edukacji włączającej w odniesieniu do wybranych
przedmiotów,
w miarę możliwości obserwuje pracę psychologa i pedagoga w szkole oraz Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
PRZEBIEG PRAKTYKI











Obowiązkiem studentki/studenta jest:
zapoznanie się z instrukcją praktyk,
realizacja praktyki w wymiarze 30 godzin w semestrze 3 w terminach ustalonych przez
opiekuna praktyk z ramienia Uczelni,
zapoznanie się z dokumentami, warunkami, bazą, wyposażeniem, strukturą
organizacyjną placówki,
hospitowanie prowadzonych przez nauczyciela zajęć wychowawczych,
aktywne uczestnictwo w działaniach wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych
podejmowanych w placówce,
samodzielne przeprowadzenie przynajmniej jednej lekcji wychowawczej lub zajęć
reedukacyjnych,
omawianie z opiekunem praktyk w placówce oraz z ramienia Uczelni hospitowanych
zajęć, konsultowanie dostrzeżonych problemów,
systematyczne prowadzenie port folio, w którym studentka/student opisuje zadania
wynikające z punktu III niniejszej instrukcji. Opis zadań w port folio musi zawierać
termin i obszar zrealizowanych zadań,
podsumowanie przebiegu praktyki z opiekunem z ramienia Uczelni.

V. ZALICZENIE PRAKTYK
Zaliczenie praktyki potwierdzane jest poprzez odpowiedni wpis do Indeksu przez
opiekuna praktyki z ramienia Uczelni, który studentka/student uzyskuje po:
1) Odbyciu 30 godzin praktyki w wyznaczonej placówce i w ustalonym terminie,
2) Złożeniu u opiekuna praktyk z ramienia Uczelni:
 scenariusza przeprowadzonych zajęć wychowawczych z ich oceną, wystawioną
przez opiekuna z ramienia placówki,


zgromadzonego z czasie odbywanie praktyki port folio (do wglądu)



pisemnego sprawozdania z praktyki zawierającego własne refleksje na temat:
 analizowanej w trakcie praktyki dokumentacji placówki,
 hospitowanych zajęć programowych i/lub pozaprogramowych,
 przeprowadzonych przez siebie zajęć,
 obserwowanej w czasie trwania praktyki grupy rówieśniczej (klasy szkolnej)
pod
kątem
dostrzeżonych
problemów
wychowawczych,
klimatu
emocjonalnego klasy/grupy,
 podnoszenia jakości klimatu pracy obserwowanej klasy/grupy (możliwe
sposoby oddziaływania wychowawczego, korekcyjnego, terapeutycznego),
 spostrzeżeń związanych z wykonanymi podczas praktyki zadaniami.

