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Program praktyki pedagogicznej   
dla studentów kierunku nauki o rodzinie – studia I stopnia  

 
Celem praktyki pedagogicznej jest umożliwienie studentowi rozwijanie umiejętności 

wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach, przede wszystkim w zakresie pedagogiki i psychologii 
oraz specjalistycznej wiedzy, dotyczącej problematyki rodzinnej. Poprzez poznanie środowiska 
szkolnego student kształtuje umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej nauczyciela 
przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”. Przygotowuje studenta do samodzielności i 
odpowiedzialności za powierzone mu zadania. Stwarza dogodne warunki do przyszłej aktywizacji 
zawodowej na rynku pracy. 

Formy realizacji praktyki  

Praktyka pedagogiczna studentów I stopnia na kierunku nauki o rodzinie odbywa się w trakcie 
zimowego semestru drugiego roku studiów.   

Praktyka odbywają się w wymiarze 150 godzin w wybranej przez studenta szkole.  

W ramach praktyki student powinien:  

a) poznać specyfikę szkoły, w szczególności: dokumentację szkoły, zadania opiekuńczo-
wychowawcze realizowane przez placówkę, sposób funkcjonowania, organizację pracy pracowników, 
uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji  

b) praktycznie analizować podstawy programowe i odpowiednie programy nauczania  

c) obserwować: aktywność poszczególnych uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi,  procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego w grupach wychowawczych, 
czynności podejmowane przez opiekuna praktyki oraz prowadzone przez niego lekcje (zajęcia)  

d) współdziałać z opiekunem praktyki w: sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą, podejmowaniu 
działań wychowawczych wynikających z zastanych sytuacji, w planowaniu i przeprowadzaniu lekcji, 
przygotowaniu pomocy dydaktycznych, kontrolowaniu i ocenianiu uczniów  

e) pełnić rolę nauczyciela, w szczególności: planować lekcje (zajęcia), formułować cele, dobierać 
metody i formy pracy, organizować i prowadzić lekcje (zajęcia) w oparciu o samodzielnie opracowane 
scenariusze, podejmować indywidualną pracę dydaktyczną z uczniami, w tym uczniami ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podejmować działania wychowawcze w toku pracy 
dydaktycznej, podejmować współpracę z innymi nauczycielami.  

 Tematy lekcji prowadzonych samodzielnie student powinien otrzymać wcześniej.  

 Student przebywając w szkole ma obowiązek zaliczyć 150 godzin, w tym 38 lekcji przedmiotu 
„Wychowanie do życia w rodzinie” prowadzonych przez opiekuna praktyki lub innego nauczyciela 
przedmiotu oraz 38 lekcji przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” prowadzonych 
samodzielnie w obecności opiekuna praktyki.     
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 System kontroli 

 Cały okres praktyki podlega bezpośredniej kontroli nauczyciela-opiekuna praktyki. W myśl 
wskazań władz oświatowych, pracownicy naukowi Wydziału Teologicznego UŚ utrzymują kontakt ze 
szkołą, celem nadzorowania pracy studentów podczas praktyki oraz hospitacji wybranych lekcji. W 
uzasadnionych przypadkach (na prośbę studenta, nauczyciela-opiekuna, dyrektora szkoły) prowadzone 
lekcje mogą być wizytowane przez Opiekuna praktyk pedagogicznych Wydziału Teologicznego.  

 Przed rozpoczęciem praktyki wszyscy nauczyciele-opiekunowie zostają poinformowani w 
specjalnym piśmie, iż każda lekcja prowadzona samodzielnie przez studenta powinna być starannie 
przygotowana pod względem merytorycznym i metodycznym, a konspekt powinien być przedłożony 
opiekunowi praktyk wcześniej, przynajmniej jeden dzień przed dniem przeprowadzenia lekcji. Po 
przeprowadzonej lekcji następuje jej szczegółowe omówienie przez opiekuna praktyki i ocenienie w 
tzw. dzienniku praktyk. W sprawozdaniu z praktyki student notuje całokształt swojej praktyki, który 
powinien być poświadczony przez dyrektora szkoły. Na zakończenie praktyki nauczyciel-opiekun 
sporządza opinię o przebiegu praktyki (także poświadczoną podpisem i pieczęcią dyrektora szkoły) 
oraz poświadcza studentowi liczbę godzin zrealizowanych w czasie trwania praktyki.  

  

 Zaliczenie                

 

 Zaliczenie praktyki studenckiej przez wydziałowego Opiekuna praktyki pedagogicznej 
odbywa się na podstawie okazanych przez studenta dokumentów:  

• pozytywnej opinii na temat przebiegu praktyki  

• poświadczonego przez nauczyciela-opiekuna sprawozdania z praktyk – dziennika praktyk (150 
godzin, z czego 38 lekcji przeprowadzonych samodzielnie)  

• konspektów przeprowadzonych samodzielnie lekcji  

Pozytywne zaliczenie praktyki równa się zaliczeniu 8 punktów ECTS.     

 

Katowice, dnia 29. marca 2012r.   
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