WYTYCZNE
dotyczące realizacji ciągłych praktyk dydaktycznych (120 godzin) przez studentów
Politechniki Częstochowskiej Fakultatywnych Studiów Pedagogicznych
1. Praktyka trwa cztery tygodnie (20 dni zajęć szkolnych). W każdym tygodniu student powinien
przebywać na terenie szkoły 30 godzin, w czasie których prowadzi lub hospituje lekcje bądź
realizuje zajęcia organizacyjne.
2. Szkolnym opiekunem praktykanta może być wyznaczony przez dyrektora szkoły nauczyciel
dyplomowany
lub
mianowany,
zatrudniony
w
wymiarze
co
najmniej
pełnego etatu, który
naucza przedmioty zgodne z kierunkiem kształcenia studenta.
W tym samym czasie u nauczyciela zatrudnionego na pełnym etacie może odbywać praktykę
najwyżej jeden student.
3. W ciągu pierwszego tygodnia praktyki student jest zobowiązany dostarczyć do Studium
harmonogram praktyk z zaznaczeniem prowadzonych lekcji oraz dokładnym adresem i
telefonem szkoły.
4. Student powinien średnio w ciągu tygodnia pod nadzorem nauczyciela-opiekuna
przeprowadzić minimum 8 lekcji (zgodnie z wcześniej przygotowanymi i sprawdzonymi przez
nauczyciela konspektami) oraz taką samą liczbę lekcji obserwować. Przy czym w pierwszym
dniach praktyki mogą dominować lekcje hospitowane (obserwowane). Podczas praktyki
student powinien również przeprowadzić co najmniej dwie lekcje wychowawcze.
5. Studenci podczas praktyki pedagogicznej w szkołach zawodowych powinni zapoznać się
również z realizacją zajęć praktycznych oraz praktycznej nauki zawodu organizowanych dla
uczniów tych szkół.
6. Podczas praktyki, w ramach zajęć organizacyjnych student powinien zapoznać się z
dokumentacją szkolną (w tym m.in. dokumentacją programową: podstawami programowymi,
programami nauczania i planami wynikowymi – rozkładami materiału), z pracą Rady
Pedagogicznej i Rady Rodziców, samorządu uczniowskiego, biblioteki i świetlicy szkolnej,
uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych, itp. – poznając w ten sposób całokształt życia
szkoły.
7. Dyrekcja szkoły może powierzyć studentowi prowadzenie lekcji w zastępstwie nieobecnego
nauczyciela.
8. Student w czasie praktyk obowiązany jest do pełnienia dyżurów wśród młodzieży na przerwach
w wyznaczonych przez dyrekcję szkoły godzinach i miejscach.
9. W czasie praktyki student powinien również realizować zadania o charakterze opiekuńczowychowawczym
(np.
otoczyć
opieką
ucznia
mającego
trudności
w
nauce,
sprawiającego
trudności
wychowawcze
–
wskazany
kontakt
z pedagogiem szkolnym, itp. oraz przedłożyć przy zaliczeniu sprawozdanie
z tej działalności).
10. Wszystkie wyżej wymienione zajęcia realizowane podczas praktyk powinny być odnotowane w
prowadzonym przez studenta dzienniczku praktyk .
11. Zaliczenia praktyki – w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie po jej zakończenu - dokonuje
wyznaczony przez kierownika Studium uczelniany opiekun praktyk na podstawie m.in.:
● opinii szkoły o odbytej praktyce,
● dzienniczka praktyk wraz z dołączonymi (podpisanymi przez opiekuna) konspektami lekcji,
● kontroli praktyki przeprowadzonej przez opiekuna uczelnianego .
Szczegółowe zadania praktyki dydaktycznej zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania
zawodu nauczyciela.

Za zgodność:

