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Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk 

pedagogiczno-katechetycznych studentów 

Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

 

  W porozumieniach pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministerstwem 

Edukacji Narodowej określono następujące wymogi odnośnie formacji wstępnej nauczycieli 

religii: 

• teoretyczne przygotowanie katechetyczno-pedagogiczne, tzn. nabycie wiedzy i 
umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii, katechetyki i dydaktyki, nauczanych 
w powiązaniu z teologią w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin; 

• odbycie pozytywnie ocenianych praktyk pedagogicznych w wymiarze nie mniejszym 
niż 150 godzin.  

 
 Podstawą prawną praktyk jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1991 

r roku (Dz.U.R.P. 1993, nr 73, poz. 323) z późniejszymi zmianami, (Dz.U.R.P. 1993, nr 25, poz. 

112, i 1994 nr 3, poz. 15). 

 Zgodnie z dokumentami państwowymi dotyczącymi studenckich praktyk zawodowych 

uczelnia organizuje studenckie praktyki przewidziane w planach studiów.  

Cele praktyk  
 Głównym celem praktyki jest zapoznanie studentów Wydziału Teologicznego z 

całokształtem życia szkoły i pracą dydaktyczno-wychowawczą dokonującą się przez szkolne 

nauczanie religii (katechezę). W ramach odbywanej praktyki, studenci powinni poznać 

specyfikę pracy nauczyciela religii; poznać główne zadania tej pracy, jej spodziewane 

rezultaty (cele katechetyczno-wychowawcze) i trudności.  

Praktyka pedagogiczna w swoich założeniach ma być systematyczną pracą studentów 

w szkole pod kontrolą i opieką nauczyciela. Celem 4-tygodniowego pobytu studenta w szkole 

jest zdobycie ogólnej orientacji w zakresie nauczania i wychowania oraz samodzielne 

prowadzenie lekcji religii. 

 Na praktyce w szkole, studenci powinni pod kierunkiem nauczyciela-opiekuna, 

wdrażać się do świadomego i kontrolowanego działania poprzez:  

• analizę sytuacji dydaktyczno-wychowawczych w klasie i szkole;  

• praktyczną analizę podstaw programowych i odpowiednich programów nauczania; 
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• planowanie zajęć oraz opracowywanie konspektów prowadzonych lekcji.  

Formy realizacji praktyki  
 Praktyki pedagogiczne studentów WTL UŚ odbywają się w miesiącu wrześniu w 

formie praktyki ciągłej.  

 Studenci po III roku studiów (stacjonarnych i niestacjonarnych) odbywają praktyki w 

szkole podstawowej (75 godzin, 4 punkty ECTS).  

 Studenci po IV roku studiów (stacjonarnych i niestacjonarnych) odbywają praktyki w 

gimnazjum lub szkole średniej (75 godzin, 4 punkty ECTS).   

 W czasie 4-tygodniowego pobytu w szkole student powinien: 

a) przez pierwsze dni praktyki wyłącznie hospitować lekcje lub zajęcia prowadzone 

przez nauczyciela-opiekuna (lub jeśli to możliwe innego nauczyciela przedmiotu) na 

różnych poziomach, w liczbie 3-5 godzin dziennie; 

b) przez kolejne dni praktyki samodzielnie prowadzić lekcje – po 2-3 dziennie – oraz 

dalej hospitować lekcje oraz inne zajęcia szkolne; 

c) starannie przygotowywać się do prowadzonych lekcji i do każdej pisać konspekt 

lekcji; 

d) prowadzić na bieżąco dokumentację praktyki (dziennik praktyk- sprawozdanie); 

e) uczestniczyć w pełni życia szkoły – zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły czy 

nauczyciela-opiekuna praktyki. 

 Tematy lekcji prowadzonych samodzielnie student powinien otrzymywać wcześniej 

by mógł się do nich przygotować. 

 Student przebywając 4-tygodnie w szkole ma obowiązek zaliczyć minimum 75 godzin, 

w tym 30 lekcji prowadzonych przez niego samodzielnie.  

 W czasie praktyki student powinien zapoznać się z dokumentacją dotyczącą szkoły 

(dziennik szkolny, plany, arkusze ocen, rozkłady materiału, plany dotyczące realizacji 

poszczególnych ścieżek edukacyjnych). 

System kontroli  
 Cały okres praktyki podlega bezpośredniej kontroli nauczyciela-opiekuna praktyki. W 

myśl wskazań władz oświatowych, pracownicy naukowi Wydziału Teologicznego UŚ 
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utrzymują kontakt ze szkołą, celem nadzorowania pracy studentów podczas praktyki oraz 

hospitacji wybranych lekcji. W uzasadnionych przypadkach (na prośbę studenta, nauczyciela-

opiekuna, dyrektora szkoły, czy miejscowego proboszcza) prowadzone lekcje mogą być 

wizytowane przez Opiekuna praktyk pedagogicznych WTL UŚ, pełniącego równocześnie 

funkcję Archidiecezjalnego Wizytatora Katechizacji.  

 Przed rozpoczęciem praktyki wszyscy nauczyciele-opiekunowie zostają 

poinformowani w specjalnym piśmie, iż każda katecheza prowadzona samodzielnie przez 

studenta powinna być starannie przygotowana pod względem merytorycznym i 

metodycznym, a konspekt powinien być przedłożony opiekunowi praktyki w przeddzień jej 

prowadzenia. Po przeprowadzonej katechezie następuje jej szczegółowe omówienie przez 

opiekuna praktyki, ocenienie i zapisanie przez studenta 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 wypisuje studentowi opinię o przebiegu 

praktyki (także poświadczoną podpisem i pieczęcią dyrektora szkoły) oraz poświadcza 

studentowi liczbę godzin zrealizowanych w czasie trwania praktyki. 

Zaliczanie 
 Zaliczenie praktyki studenckiej przez wydziałowego opiekuna praktyk odbywa się w 

pierwszym tygodniu października, na podstawie okazanych przez studenta dokumentów: 

• pozytywna opinia na temat przebiegu praktyki; 

• poświadczone przez nauczyciela sprawozdanie z praktyki – dziennik praktyk 

 (min. 75 godzin, z czego 30 przeprowadzonych samodzielnie przez studenta); 

• konspekty przeprowadzonych samodzielnie lekcji.  

 Pozytywne zaliczenie praktyki na danym poziomie równa się zaliczeniu 4 punktów 
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