Uwagi szczegółowe dotyczące praktyki katechetycznej

Praktyka katechetyczna ma być systematyczną pracą studenta w szkole pod kontrolą i opieką nauczyciela. Celem pobytu studenta w gimnazjum lub liceum 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 programów nauczania; planowanie zajęć dydaktycznych oraz opracowywanie konspektów dla prowadzonych przez siebie lekcji. 
	W czasie 4-tygodniowego pobytu studenta student powinien:
	przez pierwsze trzy dni praktyki wyłącznie hospitować lekcje lub zajęcia                       prowadzone przez nauczyciela-opiekuna (lub innego nauczyciela przedmiotu)

przez kolejne dni praktyki samodzielnie prowadzić lekcje – po 2 lekcje dziennie – oraz hospitować lekcje oraz inne zajęcia szkolne,
starannie przygotowywać się do prowadzonych lekcji i do każdej z nich napisać  konspekt.
	zapoznać się z dokumentacją dotyczącą szkoły (dziennik szkolny, plany wynikowe, plany edukacji religijnej, kryteria oceniania z uwzględnieniem wewnętrznego systemu oceniania, arkusze ocen, międzyprzedmiotowe ścieżki edukacyjne).

Tematy lekcji prowadzonych samodzielnie student ma otrzymywać odpowiednio wcześniej, aby mógł się do nich przygotować. Każda lekcja prowadzona przez studenta ma być omówiona z nauczycielem-opiekunem. 

	W Dzienniku praktyki katechetycznej student notuje na bieżąco całokształt swojej praktyki, która powinna zostać poświadczona przez dyrektora szkoły. W ramach praktyki katechetycznej student zobowiązany jest zaliczyć 60 godzin zajęć, w tym 30 lekcji prowadzonych przez niego samodzielnie. 
 
Na zakończenie praktyki nauczyciel-opiekun wypisuje studentowi opinię o przebiegu praktyki oraz wystawia ocenę końcową (także poświadczone podpisem i pieczęcią         dyrektora szkoły). 

Ze względów formalno-prawnych nauczyciel-opiekun wypełnia właściwe druki,            tj. 3 egzemplarze Umowy, Rachunek oraz druk ZZA. Bardzo prosimy o czytelne wypełnianie wszystkich dokumentów oraz numeru konta bankowego w celu sprawniejszego wypłacenia stosownego wynagrodzenia. Jeżeli kwota należności określonej w Umowie nie przekracza 200 PLN zleceniodawca nie wystawia informacji PIT-11.
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