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1.  nazwa kierunku teologia 
2.  poziom kształcenia jednolite magisterskie 
3.  profil kształcenia ogólnoakademicki  
4.  forma prowadzenia studiów stacjonarne 

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Katechetyczna praktyka pedagogiczna 2 

Kod modułu: 11-TS-14-PR2 

1. Liczba punktów ECTS: 4 

2. Zakładane efekty kształcenia modułu 
kod efektu 
kształcenia 

modułu 
opis efektu kształcenia 

kod efektu 
kształcenia 
kierunku 

stopień realizacji 
(skala 1-5) 

PR2_1 umiejętność wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach 

TnMA_W08 
TnMA_U01 
TnMA_U02 
TnMA_K03 

5 
5 
5 
5 

PR2_2 poznanie uwarunkowań szkolnego nauczania religii w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych TnMA_U03 
TnMA_K04 

5 
4 

PR2_3 rozwój umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej nauczyciela religii 
TnMA_U04 
TnMA_U07 
TnMA_K02 

5 
5 
5 

PR2_4 przygotowanie do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone zadania 
TnMA_U09 
TnMA_K01 
TnMA_K07 

5 
5 
5 

PR2_5 zainicjowanie do aktywności zawodowej na rynku pracy TnMA_U10 3 

 

3. Opis modułu 
Opis Moduł Katechetyczna praktyka pedagogiczna 2 ma umożliwić studentowi rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach. 

Poprzez poznanie środowiska szkolnego moduł kształtuje umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej nauczyciela religii na poziomie 
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gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Przygotowuje studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania. Stwarza 
dogodne warunki do przyszłej aktywizacji zawodowej na rynku pracy. 

Wymagania wstępne 
modułu 

zalecane: realizacja efektów kształcenia modułów z zakresu pedagogiki, psychologii oraz Katechetyka 1; Katechetyka 2; Katechetyczna 
praktyka pedagogiczna 1 

 

4. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia modułu 
kod nazwa (typ) sposobu weryfikacji opis szczegółowy efekt(-y) kształcenia modułu 

PR2_w_1 praca pisemna omówienie przygotowanych przez studenta scenariuszy lekcji religii PR2_1 
PR2_w_2 wystąpienie ustne prowadzenie wyznaczonych przez opiekuna praktyki jednostek lekcyjnych PR2_1, PR2_3 
PR2_w_3 konsultacje z opiekunem omówienie i merytoryczna ocena hospitowanych i prowadzonych zajęć PR2_2, PR2_3, PR2_4, PR2_5 
PR2_w_4 końcowa rozmowa 

weryfikacyjna  
omówienie i ocena przebiegu praktyki na podstawie opinii opiekuna praktyki oraz 
przedstawionej przez studenta dokumentacji (dziennik praktyk, scenariusze 
prowadzonych lekcji) 

PR2_1, PR2_2, PR2_3, PR2_4 

 

5.a Formy prowadzenia zajęć (studia prowadzone w formie stacjonarnej) 
 forma prowadzenia zajęć praca własna studenta sposób weryfikacji  

efektów kształcenia 
punkty 
ECTS nazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych) 
liczba 
godzin 

opis liczba 
godzin 

PR2_fs_1 hospitacja  jednostka lekcyjna 
prowadzona przez nauczyciela 
opiekuna praktyki lub innego 
nauczyciela przedmiotu 

45 hospitacja zajęć, poznanie 
uwarunkowań szkolnego nauczania 
religii w gimnazjum i szkołach 
ponadgimazjalnych, omówienie z 
opiekunem praktyki hospitowanych 
jednostek lekcyjnych (scenariusze lekcji, 
metodyka pracy) 

15 PR2_w_3 2 

PR2_fs_2 prowadzenie  jednostka lekcyjna 
prowadzona przez studenta w 
obecności opiekuna praktyki 

30 przygotowanie i samodzielne 
prowadzenie wyznaczonej jednostki 
lekcyjnej, omówienie jej z opiekunem 
praktyki (scenariusz lekcji, metodyka 
pracy) omówienie innych elementów 

30 PR2_w_1 
PR2_w_2 
PR2_w_3  

2 
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dotyczących pracy nauczyciela religii 

PR2_fs_3 końcowa 
rozmowa 
weryfikacyjna 

ocena przebiegu praktyki na 
podstawie opinii opiekuna 
praktyki oraz przedstawionej 
przez studenta dokumentacji 
(dziennik praktyk, scenariusze 
prowadzonych lekcji) 

 przedstawienie dokumentacji praktyk  PR2_w_4  

suma godzin: 75 suma godzin: 45 suma punktów: 4 

 


