PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ
DLA STUDENTÓW GEOGRAFII UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
(STUDIA STACJONARNE I ZAOCZNE)
Praktyka pedagogiczna realizowana jest zgodnie z założeniami Rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Stanowi ona część przygotowania
psychologiczno-pedagogicznego do nauczania na danym etapie edukacyjnym.
Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą z
uczniami, zarządzaniem grupą i diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz konfrontowanie
nabywanej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu
praktycznym.
Praktyka może odbywać się w szkole realizującej kształcenie na danym etapie edukacyjnym lub
poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Termin praktyki: styczeń – maj
Liczba godzin: 30.
Nauczyciel – opiekun: pedagog lub psycholog szkolny albo nauczyciel pełniący obowiązki
wychowawcy klasy, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.
Treści realizowane w trakcie praktyki:
1. Specyfika szkoły lub placówki, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie
realizowanych przez nią zadań opiekuńczo-wychowawczych, sposobu funkcjonowania, organizacji
pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji.
2. Obserwacja: a/ zorganizowanej i podejmowanej spontanicznie aktywności formalnych
i nieformalnych grup uczniów; b/ aktywności poszczególnych uczniów; c/ interakcji dorosły - dziecko
oraz
między
dziećmi
i
młodzieżą;
d/
procesów
komunikowania
interpersonalnego
i społecznego w grupach wychowawczych, ich prawidłowości i zakłóceń; e/ czynności podejmowanych
przez opiekuna praktyk oraz prowadzonych przez niego zajęć; f/ sposobu integrowania przez opiekuna
praktyk działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej; g/ dynamiki grupy, ról pełnionych przez
uczestników grupy, zachowania i postaw dzieci i młodzieży; h/ działań podejmowanych przez opiekuna
praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zapewnienia dyscypliny w grupie.
3. Współdziałanie z opiekunem praktyk w: a/ sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą oraz
zapewnianiu
bezpieczeństwa;
b/
podejmowaniu
działań
wychowawczych
wynikających
z zastanych sytuacji; c/ prowadzeniu zorganizowanych zajęć wychowawczych.
Praca studenta:
Obserwowanie uczniów i nauczyciela, współdziałanie z opiekunem praktyki, analiza
i interpretacja zaobserwowanych albo doświadczonych sytuacji lub zdarzeń pedagogicznych.
Prowadzenie dokumentacji praktyki, ocena własnego funkcjonowania i przebiegu prowadzonych
działań oraz realizacji zamierzonych celów.
Warunek zaliczenia:
Udział w zajęciach, prowadzenie obserwacji i analiz. Sporządzenie notatek oraz raportu
z odbytych zajęć.
W czasie praktyki student podlega obowiązkowej dyscyplinie pracy, zobowiązany jest do
przestrzegania przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy. W razie naruszenia przez studenta
obowiązującego porządku pracy, szkoła może zwrócić się o jego odwołanie.
Uprzejmie dziękujemy Dyrekcji oraz Nauczycielowi za pomoc w przygotowaniu studentów do
zawodu nauczycielskiego. W razie jakichkolwiek wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt pod numerem
tel. 32 36 89 (456 / 280).

Koordynator bloku pedagogicznego na WNoZ UŚ

dr hab. Adam Hibszer

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE
PONADGIMNAZJALNEJ
DLA STUDENTÓW GEOGRAFII UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
STUDIA STACJONARNE I ZAOCZNE
(POSIADAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE PED. DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ)

W trakcie praktyki pedagogicznej studenci mogą hospitować i prowadzić lekcje geografii
oraz bloku przyroda w szkole ponadgimnazjalnej
Termin praktyki: styczeń - maj
Liczba godzin: 30
Zadania:
1. Przeprowadzenie przez studenta 15 lekcji geografii, w tym: co najmniej 10 nowych lekcji (z
dołączonym konspektem).
2. Hospitowanie lekcji geografii oraz lekcji wychowawczych, konsultacje przed lekcjami, zajęcia
pozalekcyjne, wycieczki i ćwiczenia terenowe, konferencje, spotkania z rodzicami, uroczystości
szkolne i inne w wymiarze 15 godzin.
3. Przed każdą lekcją student musi przedłożyć Nauczycielowi do akceptacji konspekt.
4. Student zobowiązany jest do uzgodnienia z Nauczycielem zasad oceniania uczniów oraz
wystawiania ocen cząstkowych. Nie ma prawa wpisywać ocen do dziennika elektronicznego.
5. Student w trakcie praktyki pedagogicznej zobowiązany jest do postępowania i zachowania
wyglądu zewnętrznego odpowiadającego ogólnie przyjętym normom w zawodzie nauczycielskim.
6. Student obowiązany jest uczestniczyć w życiu szkoły i współpracować z Nauczycielem.
7. Student zobowiązany jest do prowadzenia dzienniczka praktyk pedagogicznych, w którym
umieszcza:
a. zestawienie tematów lekcji przeprowadzonych,
b. zestawienie tematów lekcji hospitowanych, lekcji wychowawczych, konsultacji, zajęć
pozalekcyjnych, ćwiczeń terenowych, konferencji, spotkań z rodzicami, uroczystości szkolnych i
innych,
c. plan dydaktyczny (wynikowy) dla jednego semestru w dowolnej klasie,
d. przedmiotowy system oceniania dla dowolnej klasy
e. końcową ocenę opisową praktyki i osiągnięć studenta wystawioną przez Nauczyciela.
8. Student przygotowuje i wypełnia raport z odbytej praktyki potwierdzony własnym podpisem,
podpisem nauczyciela przedmiotu oraz podpisem dyrektora/wicedyrektora szkoły na którym musi
być także pieczątka szkoły.
Uprzejmie prosimy o udostępnienie studentowi pomocy dydaktycznych i nadzór nad
włączeniem ich do lekcji. Bardzo zależy nam na tym, aby student pracował twórczo i prowadził
lekcje w toku poszukującym.
W czasie praktyki student podlega obowiązkowej dyscyplinie pracy, zobowiązany jest do
przestrzegania przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy. W razie naruszenia przez studenta
obowiązującego porządku pracy, szkoła może zwrócić się do opiekuna o jego odwołanie.
Uprzejmie dziękujemy Dyrekcji oraz Nauczycielowi za pomoc w przygotowaniu studenta do
zawodu nauczycielskiego. W razie jakichkolwiek wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt pod
numerem tel. 32 36 89 (456 / 280)

Opiekun praktyk pedagogicznych

dr hab. Adam Hibszer

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ
DLA STUDENTÓW GEOGRAFII UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
(STUDIA STACJONARNE I ZAOCZNE)
W trakcie praktyki pedagogicznej studenci mogą hospitować i prowadzić lekcje przyrody.
Termin praktyki: styczeń - maj
Liczba godzin: 90.
Nauczyciel – opiekun: praktyka może odbywać się u absolwenta magisterskich studiów
geograficznych lub biologicznych, najlepiej z ukończonymi studiami podyplomowymi z zakresu
przyrody, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.
Zadania:
1. Przeprowadzenie przez studenta 30 lekcji przyrody, w tym: co najmniej 15 nowych lekcji (z
dołączonym konspektem).
2. Hospitowanie lekcji przyrody oraz lekcji wychowawczych, konsultacje, zajęcia pozalekcyjne,
wycieczki i ćwiczenia terenowe, konferencje, uroczystości szkolne i inne w wymiarze 60 godzin.
3. Przed każdą lekcją student musi przedłożyć Nauczycielowi do akceptacji konspekt.
4. Student zobowiązany jest do uzgodnienia z Nauczycielem zasad oceniania uczniów oraz
wystawiania ocen cząstkowych. Nie ma prawa wpisywać ocen do dziennika elektronicznego.
5. Student w trakcie praktyki pedagogicznej zobowiązany jest do postępowania i zachowania
wyglądu zewnętrznego odpowiadającego ogólnie przyjętym normom w zawodzie nauczycielskim.
6. Student obowiązany jest uczestniczyć w życiu szkoły i współpracować z Nauczycielem przyrody.
7. Student zobowiązany jest do prowadzenia dzienniczka praktyk pedagogicznych, w którym
umieszcza:
a. zestawienie tematów lekcji przeprowadzonych,
b. zestawienie tematów lekcji hospitowanych, lekcji wychowawczych, konsultacji, zajęć
pozalekcyjnych, ćwiczeń terenowych, konferencji, spotkań z rodzicami, uroczystości szkolnych i
innych,
c. plan dydaktyczny (wynikowy) dla jednego semestru w dowolnej klasie,
d. przedmiotowy system oceniania dla dowolnej klasy
e. końcową ocenę opisową praktyki i osiągnięć studenta wystawioną przez Nauczyciela.
8. Student przygotowuje i wypełnia raport z odbytej praktyki potwierdzony własnym podpisem,
podpisem nauczyciela przedmiotu oraz podpisem dyrektora/wicedyrektora szkoły na którym musi
być także pieczątka szkoły.
Uprzejmie prosimy o udostępnienie studentowi pomocy dydaktycznych i nadzór nad
włączeniem ich do lekcji. Bardzo zależy nam na tym, aby student pracował twórczo i prowadził
lekcje w toku poszukującym.
W czasie praktyki student podlega obowiązkowej dyscyplinie pracy, zobowiązany jest do
przestrzegania przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy. W razie naruszenia przez studenta
obowiązującego porządku pracy, szkoła może zwrócić się do opiekuna o jego odwołanie.
Uprzejmie dziękujemy Dyrekcji oraz Nauczycielowi za pomoc w przygotowaniu studenta do
zawodu nauczycielskiego. W razie jakichkolwiek wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt pod
numerem tel. 32 36 89 (456 / 280)

Opiekun praktyk pedagogicznych

dr hab. Adam Hibszer

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W GIMNAZJUM
DLA STUDENTÓW GEOGRAFII UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
STUDIA STACJONARNE I ZAOCZNE
(POSIADAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE PED. DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ)
W trakcie praktyki pedagogicznej studenci mogą hospitować i prowadzić lekcje geografii.
Termin praktyki: styczeń - maj
Liczba godzin: 30.
Nauczyciel – opiekun: praktyka może odbywać się u absolwenta magisterskich studiów
geograficznych z przygotowaniem pedagogicznym, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.
Zadania:
1. Przeprowadzenie przez studenta 15 lekcji geografii, w tym: co najmniej 10 nowych lekcji (z
dołączonym konspektem).
2. Hospitowanie lekcji geografii, oraz lekcji wychowawczych, konsultacje, zajęcia pozalekcyjne,
wycieczki i ćwiczenia terenowe, konferencje, uroczystości szkolne i inne w wymiarze 60 godzin.
3. Przed każdą lekcją student musi przedłożyć Nauczycielowi do akceptacji konspekt.
4. Student zobowiązany jest do uzgodnienia z Nauczycielem zasad oceniania uczniów oraz
wystawiania ocen cząstkowych. Nie ma prawa wpisywać ocen do dziennika elektronicznego.
5. Student w trakcie praktyki pedagogicznej zobowiązany jest do postępowania i zachowania
wyglądu zewnętrznego odpowiadającego ogólnie przyjętym normom w zawodzie nauczycielskim.
6. Student obowiązany jest uczestniczyć w życiu szkoły i współpracować z Nauczycielem przyrody.
7. Student zobowiązany jest do prowadzenia dzienniczka praktyk pedagogicznych, w którym
umieszcza:
a. zestawienie tematów lekcji przeprowadzonych,
b. zestawienie tematów lekcji hospitowanych, lekcji wychowawczych, konsultacji, zajęć
pozalekcyjnych, ćwiczeń terenowych, konferencji, spotkań z rodzicami, uroczystości szkolnych i
innych,
c. plan dydaktyczny (wynikowy) dla jednego semestru w dowolnej klasie,
d. przedmiotowy system oceniania dla dowolnej klasy
e. końcową ocenę opisową praktyki i osiągnięć studenta wystawioną przez Nauczyciela.
8. Student przygotowuje i wypełnia raport z odbytej praktyki potwierdzony własnym podpisem,
podpisem nauczyciela przedmiotu oraz podpisem dyrektora/wicedyrektora szkoły na którym musi
być także pieczątka szkoły.
Uprzejmie prosimy o udostępnienie studentowi pomocy dydaktycznych i nadzór nad
włączeniem ich do lekcji. Bardzo zależy nam na tym, aby student pracował twórczo i prowadził
lekcje w toku poszukującym.
W czasie praktyki student podlega obowiązkowej dyscyplinie pracy, zobowiązany jest do
przestrzegania przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy. W razie naruszenia przez studenta
obowiązującego porządku pracy, szkoła może zwrócić się do opiekuna o jego odwołanie.
Uprzejmie dziękujemy Dyrekcji oraz Nauczycielowi za pomoc w przygotowaniu studenta do
zawodu nauczycielskiego. W razie jakichkolwiek wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt pod
numerem tel. 32 36 89 (456 / 280)

Opiekun praktyk pedagogicznych

dr hab. Adam Hibszer

