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Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych i pedagogika wczesnej edukacji  
Studia stacjonarne I stopnia, II rok, semestr 4 

Czas trwania: praktyka ciągła – 15 godzin (1tydzień) 

Miejsce realizacji: klasy I-III szkoły podstawowej 

 
Cele praktyki 
1. Poznanie organizacji pracy pedagogicznej w szkole.  
2. Gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą w szkole. 
3. Konfrontowanie nabywanej wiedzy z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. 
 
Treści programowe 

Kształtowanie kompetencji dydaktyczno-wychowawczych przez: 
1. Zapoznanie się ze specyfiką szkoły, w której organizowana jest praktyka, poznanie realizowanych zadań 

dydaktycznych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy oraz prowadzonej dokumentacji. 
2. Obserwowanie: 

• czynności podejmowanych przez nauczyciela w pracy dydaktyczno-wychowawczej, 
• podejmowanych przez nauczyciela działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania 

dyscypliny w grupie,  
• toku metodycznego lekcji, stosowanych przez nauczyciela metod i form pracy oraz wykorzystywanych 

pomocy dydaktycznych,  
• sposobu oceniania uczniów, 
• sposobu zadawania i kontrolowania pracy domowej, 
• sposobów aktywizowania i dyscyplinowania uczniów, 
• funkcjonowania i aktywności w czasie lekcji poszczególnych uczniów, z uwzględnieniem uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, 
• interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko oraz interakcji między dziećmi, 
• procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w klasie, 
• dynamiki i klimatu społecznego klasy, ról pełnionych przez uczniów, zachowania i postaw uczniów, 
•  organizacji przestrzeni w klasie, sposobu jej zagospodarowania (ustawienie mebli, wyposażenie, 

dekoracje). 
3. Współdziałanie z opiekunem praktyk w:  

• planowaniu i przeprowadzaniu lekcji, formułowaniu celów, doborze metod i form pracy oraz środków 
dydaktycznych, dostosowywaniu metod i form pracy do realizowanych treści, wieku dzieci i dynamiki 
klasy,  

•  kontrolowaniu i ocenianiu uczniów, 
• diagnozowaniu poziomu wiedzy i umiejętności uczniów,  
• dostosowywaniu podejmowanych działań do możliwości i ograniczeń uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, 



• podejmowaniu indywidualnej pracy dydaktycznej z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
w tym z uczniami szczególnie uzdolnionymi, 

• podejmowaniu działań wychowawczych w toku pracy dydaktycznej, w miarę pojawiających się 
problemów (zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych, nieprzestrzegania ustalonych zasad), 

• podejmowaniu działań w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, podejmowaniu 
współpracy z innymi nauczycielami, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym oraz specjalistami 
pracującymi z dziećmi 

• wykorzystywaniu środków multimedialnych i technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej, 
• przygotowywaniu pomocy dydaktycznych, organizowaniu przestrzeni klasy. 

4. Analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym: 
• prowadzenie dokumentacji praktyki, 
• konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania 

obserwowanych sytuacji i przeprowadzanych działań, 
• ocenę przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji zamierzonych celów, ocenę własnego 

funkcjonowania w toku realizowania zadań dydaktyczno-wychowawczych. 

Organizacja praktyki 
Ogólny nadzór nad praktyką pełni dyrektor. Studenci podlegają mu w zakresie organizacji praktyki, jak i realizacji jej 
programu. Wyznaczony przez dyrektora nauczyciel – opiekun praktyki ustala ze studentem szczegółowy harmonogram 
praktyki. Studenci nie mogą pełnić zastępstw za nieobecnych nauczycieli ani prowadzić zajęć z dziećmi bez nadzoru 
odpowiedzialnego za dzieci pracownika. Dyrekcja wraz z nauczycielem – opiekunem praktyki sporządza opinię o 
przebiegu praktyki oraz ocenia wyniki (w skali: bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny, 
niedostateczny), przyjmując jako kryteria: stopień wykonania zadań programu praktyki. Opinię dyrekcja przekazuje 
studentowi, który składa ją wraz z pozostałą dokumentacją u opiekuna praktyki z ramienia uczelni.  
W związku z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 kwietnia 2020r. w sprawie zmian w standardach kształcenia 
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela dopuszcza się realizację praktyki z wykorzystaniem metod i 
technik kształcenia na odległość. 
 

 

Dokumentacja praktyki 
Dokumentację praktyki stanowi opinia o przebiegu praktyki, sprawozdania z przeprowadzonych hospitacji, 
konspekty prowadzonych zajęć, sprawozdania z wykonania własnych działań. 

Warunki zaliczenia praktyki 
Warunkiem zaliczenia praktyki jest: wykonanie zadań zawartych w programie praktyki, opracowanie zebranych 
w toku praktyki materiałów, potwierdzenie przez opiekuna praktyki wykonania przez studenta poszczególnych 
zadań oraz wystawienie opinii o przebiegu i wynikach praktyki pedagogicznej studenta. 

Dokumentację praktyki i opinię student  przedkłada opiekunowi praktyki z ramienia uczelni w celu uzyskania 
zaliczenia. 

 
 
 
 

Program opracowano na podstawie Rozporządzenia MNiSW   
z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia  

                                                                                                                            przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela  
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