PROGRAM
PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ DLA
STUDENTÓW DWULETNICH STUDIÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH (II STOPIEŃ)
Kierunek: Fizyka - specjalność nauczycielska, Kod przedmiotu WMP_FIS2FN_P34; 2 ECTS
I. INFORMACJA WSTĘPNA
Studenci studiów drugiego stopnia na kierunku Fizyka- specjalność nauczycielska zobowiązani są do
odbycia praktyki psychologiczno-pedagogicznej ciągłej w wymiarze 30 godzin (jeden tydzień) po pierwszym
semestrze studiów w wybranej szkole ponadpodstawowej zatrudniającej pedagoga szkolnego.
Praktyka stanowi nieodłączną część procesu dydaktycznego i podlega obowiązkowemu zaliczeniu.
Warunkiem zaliczenia praktyki jest zrealizowanie przez każdego studenta zadań określonych w niniejszym
Programie oraz przedłożenie opiekunowi praktyk z ramienia Uczelni odpowiedniej dokumentacji (wymienionej
w części IV niniejszej Instrukcji).
II. GŁÓWNE CEL PRAKTYKI
• poznanie formalnej organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły ponadpodstawowej,
• gromadzenie doświadczeń związanych z pracą wychowawczą z uczniami( praktyczne poznanie
form, metod wychowawczych, technik i metod
zdobywania informacji o uczniu przez
nauczyciela, konfrontowanie nabytej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej i z zakresu dydaktyki
szczegółowej (metodyki nauczania) w działaniu praktycznym w szkole ponadpodstawowej),
• zarządzanie grupą i diagnozowanie indywidualnych potrzeb uczniów.
III. SZCZEGÓŁOWE ZADANIA DO REALIZACJI
Studenta obowiązuje 30 godzinny tydzień pracy wg harmonogramu ustalonego przez Dyrekcję Szkoły lub
przydzielonego opiekuna.
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W trakcie praktyki student powinien:
Poznać strukturę organizacyjną szkoły i funkcjonowanie prawodawstwa w życiu szkoły (kodeks ucznia i
inne regulaminy),
Poznać organizację pracy wychowawczej szkoły, w tym pracę pedagoga szkolnego i wychowawcy klasy,
Hospitować zajęcia wychowawcze prowadzone na terenie szkoły przez Dyrekcję Szkoły, pedagoga
szkolnego, wychowawcę klasy, samorząd klasowy, szkolny i inne organizacje uczniowskie działające na
terenie szkoły (20 godzin),
zorganizować i przeprowadzić 1 lekcję wychowawczą lub inne zajęcia wychowawcze w oparciu o
samodzielnie opracowywany scenariusz, zatwierdzony przez opiekuna praktyk z ramienia szkoły,
Do głównych obszarów zainteresowań studenta odbywającego praktykę należeć powinno praktyczne
zapoznanie się z:
a. formami opieki nad uczniami wymagającymi pomocy w tym uczniami trudnymi,
b. formami pracy z uczniami szczególnie zdolnymi,
c. obszarami współpracy z rodzicami,
d. obszarami współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym,
e. organizacją pozalekcyjnych zajęć kulturalno-wychowawczych w szkole,
f. działalnością samorządu szkolnego oraz organizacji uczniowskich,
g. planowaniem lekcji wychowawczych i pozalekcyjnych zajęć kulturalno-wychowawczych,

IV. TOK PRAKTYKI
1. Przydziału studentów do odpowiednich placówek dokonuje Dział Spraw Studenckich – Praktyki
Studenckie. Zawiera on również umowy o organizację praktyk z Dyrekcją szkoły.
2. Student zgłaszający się na praktykę powinien mieć aktualną umowę o organizację praktyk w danej
szkole.

3. Student w pierwszym dniu praktyki zgłasza się do Dyrektora Szkoły, z którym ustala tok i przebieg
praktyki.
1. Student realizuje zadania szczegółowe (patrz część III Instrukcji) zgodnie z harmonogramem ustalonym
przez Dyrekcję Szkoły lub przydzielonego opiekuna, prowadząc na bieżąco dziennik praktyk.
2. Praktykę kończy podsumowanie jej przebiegu z Dyrekcją Szkoły lub opiekunem praktyki.
4. Studenci studiów dziennych w ciągu dwóch tygodni od zakończenia praktyki, a studenci studiów
zaocznych na najbliższym zjeździe, składają u opiekuna praktyk z ramienia Uczelni komplet dokumentów
niezbędnych do zaliczenia praktyki:
o prawidłowo uzupełniony Dziennik Praktyk
o zaświadczenie o odbyciu praktyki zawierające opinię szkoły wraz z oceną (na odpowiednim
druku)
o sprawozdanie z przebiegu praktyki zawierające ocenę stopnia realizacji celów głównych i zadań
szczegółowych (analiza i interpretacja zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i
zdarzeń pedagogicznych, scenariusz samodzielnych zajęć próbnych).
o Brak wymaganej dokumentacji jest równoznaczny z nie zaliczeniem praktyk.
Zaliczenie praktyki potwierdzane jest wpisem do Indeksu przez opiekuna praktyki z ramienia Uczelni.
MATERIAŁY I ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA ZE STRONY www.ajd.czest.pl- zakładka Praktyki studenckie
1. Regulamin Praktyk Studenckich
2. Instrukcje praktyk -Program praktyk; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
3. Druki do pobrania:
•
•
•

Podanie - studia stacjonarne,
dziennik praktyk w formie papierowej po wydrukowaniu,
Druk oceny praktyki pedagogicznej - szkoła.

