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ORGANIZACJA I REGULAMIN STUDENCKIEJ PRAKTYKI  DYDAKTYCZNEJ  DLA STUDENTÓW III ROKU  

1. Cele praktyki  

Celem praktyki jest przygotowanie do pracy nauczyciela szkoły podstawowej  przez możliwość 

wypróbowania własnych umiejętności przy  wykorzystaniu wiedzy  i  doświadczenia nauczyciela - 

mentora. W szczególności celem praktyki jest:  

- umiejętność planowania lekcji i realizacji tego planu, organizowania lekcji, rozwijania i sprawdzania 

umiejętności uczniów, wykorzystywania podręcznika i innych materiałów dydaktycznych, oraz 

przygotowanie własnych materiałów  

- zapoznanie się z innymi obowiązkami nauczyciela niemieckiego (wychowawstwo, godziny 

wychowawcze, dokumentacja w dzienniku i inne prace administracyjne), - zapoznanie się i 

uczestnictwo w pozalekcyjnych formach nauczania w szkole, np. kółka zainteresowań, zajęcia 

fakultatywne, przygotowanie do wymiany międzyszkolnej itp.  

2. Organizacja praktyki  

Praktyka szkolna przewidziana programem studiów realizowanych przez IFG UJ obejmuje 120 godzin 

(40 godz. obserwacji, 40 godz. samodzielnie przeprowadzonych, 40 godz. przygotowanie materiałów 

dydaktycznych, asysta nauczycielowi w innych obowiązkach itp.) i jest w całości realizowana w szkole 

podstawowej. 

 Opieka nad studentem organizowana jest na podstawie umowy cywilno-prawnej zawieranej między 

IFG UJ a nauczycielem - opiekunem praktyki. Honorarium zostaje przelane przez UJ na konto podane 

przez nauczyciela (nie wcześniej niż miesiąc po ukończeniu praktyki).  Nauczyciel – mentor ustala ze 

studentem dokładny harmonogram lekcji hospitowanych oraz samodzielnie prowadzonych. Lekcje 

prowadzone samodzielnie przez studenta powinny się odbywać na podstawie napisanego przez niego 

konspektu (zatwierdzonego przez nauczyciela) i omówione po ich przeprowadzeniu. 

 Wszystkie formy pracy studenta powinny zostać przez niego zapisane w dzienniczku praktyk i być 

potwierdzone przez nauczyciela sprawującego opiekę.  

Z lekcji przeprowadzonych samodzielnie student jest obowiązany przedstawić 20 (różnych) 

konspektów. Konspekty powinny być opatrzone datą (lekcji), nazwą klasy,  ponumerowane i 

podpisane przez nauczyciela.  Ponadto  student powinien załączyć  opis warunków wyjściowych, 

zawierający m. in. opis szkoły (ilość i liczebność klas, organizacja nauki języków obcych, status języka 

niemieckiego itp.), stosowany przez nauczyciela podręcznik, charakterystykę grupy, której poświęcił 

szczególną uwagę  i analizę  własnych celów. 

 Nauczyciel sprawujący opiekę powinien w osobnym dokumencie załączyć  opisową ocenę praktyki 

studenta, uwzględniającą umiejętności metodyczne i ich wykorzystanie w praktyce, sumienność i 

rzetelność, kompetencje językowe i kulturoznawcze, uczynność i kooperatywność w stosunku do 



nauczyciela prowadzącego i uczniów, umiejętność nawiązywania interakcji w klasie, stwarzanie 

przyjaznej atmosfery i utrzymywanie dyscypliny, oraz podać proponowaną ocenę.  

3. Dokumentacja praktyki 

 Dokumentacja praktyki powinna zostać dostarczona do Sekretariatu IFG UJ w terminie 2 tygodni od 

zakończenia praktyki. 

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie złożonej dokumentacji  oraz (w szczególnych 

przypadkach) lekcji hospitowanej przez opiekuna praktyk w IFG. 

 

 


