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Ramowy Program Praktyk Pedagogicznych
na kierunku Filologia
1. Założenia ogólne
Praktyki pedagogiczne są nieodłączną częścią procesu kształcenia zawodowego nauczycieli języków
obcych. W trakcie ich realizacji studenci kontynuują rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez
poznawanie organizacji i funkcjonowania szkół oraz praktyczne zajęcia z uczniami, zgodnie ze
standardami kształcenia zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
17 stycznia 2012 r.
2. Formy praktyki, wymiar godzin i czas realizacji
Studenci specjalizacji nauczycielskiej realizują praktyki w następującym wymiarze:
 semestr 3- praktyka ogólnopedagogiczna w wybranej placówce edukacyjnej w wymiarze: 1
miesiąc,
 semestry 4,5,6- praktyka metodyczno-przedmiotowa w wymiarze: 2 miesiące. Zaliczenie odbywa
się w semestrze 6.
3. Cele praktyki pedagogicznej
Celem praktyki ogólnopedaogicznej jest:


Zapoznanie się ze specyfiką danej placówki dydaktycznej oraz z odpowiednią dokumentacją
(statut, regulaminy, wewnątrzszkolny system oceniania, program wychowawczy)






Uczestnictwo w różnorodnych formach funkcjonowania szkoły
Zapoznanie się z programem nauczania, z planami wynikowymi nauczyciela
Obserwowanie i analiza poszczególnych aspektów procesu dydaktycznego
Obserwowanie sposobów rozwiązywania bieżących problemów związanych z procesem
dydaktycznym i problemów wychowawczych
Współdziałanie z nauczycielem opiekunem praktyk w zakresie wyznaczonych przez opiekuna
działań opiekuńczych, dydaktycznych i wychowawczych.
sporządzanie materiałów dydaktycznych (sprawozdanie, relacja, konspekt), zgodnych z
wymaganiami wykładowcy metodyki nauczania danego języka.




Celem praktyki metodyczno-przedmiotowej jest:








Zapoznanie się ze specyfiką danej placówki dydaktycznej oraz z dokumentacją szkolną
(statut, regulaminy, wewnątrzszkolny system oceniania, program wychowawczy) jak również
ze specyfiką i potrzebami edukacyjnymi danej grupy.
Zapoznanie się z programem nauczania, z planami wynikowymi nauczyciela.
Wykonanie planu długoterminowego zajęć przeznaczonych do samodzielnego
przeprowadzenia.
Przygotowanie konspektów zajęć.
Przygotowanie pomocy dydaktycznych.
Prowadzenie zajęć.
Ewaluacja przeprowadzonych zajęć.

4. Zaliczenie praktyki
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Po zrealizowaniu praktyki ogólnopedagogicznej i metodyczno-przedmiotowej, student
otrzymuje zaliczenie praktyk z wpisem do systemu EKOS od Opiekuna Praktyk Studenckich z
ramienia RK na podstawie:
 pisemnego potwierdzenia realizacji praktyk,
 pisemnego sprawozdania z realizacji praktyk,
 karty osiągnięcia efektów kształcenia praktyki ogólnopedagogicznej lub metodycznoprzedmiotowej, wystawianej przez opiekuna praktyk z miejsca realizacji praktyk
5.
Obowiązkiem studenta jest rzetelne wywiązywanie się z powierzonych zadań oraz
przygotowanie niezbędnej dokumentacji.
6.
Zadaniem Opiekuna Praktyki z ramienia danej placówki edukacyjnej jest umożliwienie
studentowi realizacji celów praktyki, oraz podpisanie stosownych dokumentów poświadczających
odbycie praktyki i osiągnięcie przez praktykanta założonych efektów kształcenia.

