Uwagi szczegółowe dotyczące praktyki pedagogicznej studentów kierunku 
Nauki o rodzinie 

Praktyka pedagogiczna ma być systematyczną pracą studentów w szkole pod kontrolą i opieką nauczyciela. Celem pobytu studenta w placówce oświatowej jest zdobycie ogólnej orientacji w zakresie nauczania i wychowania oraz samodzielne prowadzenie lekcji przedmiotu Przygotowanie do życia w rodzinie.
	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; planowanie zajęć oraz opracowywanie konspektów prowadzonych lekcji. 
	W czasie pobytu w szkole student powinien:
	przez pierwsze dni praktyki wyłącznie hospitować lekcje lub zajęcia prowadzone przez nauczyciela-opiekuna (lub innego nauczyciela przedmiotu),

przez kolejne dni praktyki samodzielnie prowadzić lekcje oraz hospitować lekcje oraz inne zajęcia szkolne,
starannie przygotowywać się do prowadzonych lekcji i do każdej pisać konspekt lekcji.
prowadzić na bieżąco dokumentację praktyki (sprawozdanie),
uczestniczyć w pełni życia szkoły – zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły czy nauczyciela-opiekuna praktyki (zapoznanie się z planem wychowawczym, współpraca z pedagogiem szkolnym, uczestnictwo w zebraniach z rodzicami, pomoc w pełnieniu dyżuru podczas przerw międzylekcyjnych, pomoc w przeprowadzeniu wycieczek przedmiotowych).
Tematy lekcji prowadzonych samodzielnie student winien otrzymywać wcześniej by mógł się do nich przygotować. Każda lekcja powinna być omówiona z nauczycielem-opiekunem. 
Student przebywając w szkole powinien zaliczyć minimum 150 godzin praktyki. 
W tym winno się znaleźć 30 lekcji prowadzonych przez niego samodzielnie. 
	W czasie praktyki student winien zapoznać się z dokumentacją dotyczącą szkoły (dziennik szkolny, plany, arkusze ocen, rozkłady materiału, plany dotyczące realizacji poszczególnych ścieżek edukacyjnych).
	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 (poświadczoną podpisem i pieczęcią dyrektora szkoły) oraz poświadcza studentowi liczbę godzin zrealizowanych w czasie trwania praktyki. 
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