
Instrukcja przebiegu praktyki zawodowej 

Kierunek studiów:  Pedagogika, studia I stopnia 

Specjalność:   Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna 
1. Uwagi wstępne. 

      Praktyka zawodowa na kierunku studiów: Pedagogika, specjalność: Pedagogika wczesnoszkolna 

i przedszkolna, jest praktyką w wymiarze 200 godz. (8 tyg.) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:  

4 -tygodniowa realizowana po II semestrze – w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach 

(zaliczenie w III sem.) oraz  4-tygodniowa po IV semestrze – w szkołach podstawowych (zaliczenie w V sem.). 

Z ramienia Uczelni prowadzone są konsultacje merytoryczne związane z wyborem miejsca praktyki, 

określeniem celów praktyki jak i jej zaliczeniem. Nadzór nad wykonaniem przydzielonych studentowi zadań na 

terenie placówki należy do opiekuna-nauczyciela. Na podstawie niniejszych założeń programowych 

i organizacyjnych opiekun wspólnie ze studentem ustalają szczegółowy program praktyki. Po zakończeniu 

praktyki opiekun dokonuje krótkiej charakterystyki postawy praktykanta i ocenia przebieg jego praktyki.   
2. Cele praktyki. 

 kształtowanie umiejętności integracji wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu studiowanej specjalności 

w naturalnych warunkach odbywania praktyki, 

 doskonalenie postawy interpersonalnego i emocjonalnego zaangażowania w proces profesjonalnego 

przygotowania zawodowego, 

 rozwijanie umiejętności dostrzegania oraz rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych 

z zakresu swojej specjalności, a także diagnozowania istniejących problemów oraz poszukiwania 

nowoczesnych metod ich rozwiązywania, 

 doskonalenie umiejętności praktycznego realizowania zadań wynikających z funkcji placówki praktyki 

 pogłębianie znajomości form i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej, 

 rozwijanie samodzielności w organizowaniu własnego stanowiska pracy i prowadzeniu zajęć, 

 nabywanie umiejętności analizowania własnej pracy i jej efektów. 

Cele i zadania praktyki do realizacji w przedszkolu: 

 rozpoznawanie całokształtu organizacji pracy i działalności przedszkola, 

 kształtowanie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych, 

 pogłębianie umiejętności w zakresie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez zabawę, 

 kształtowanie umiejętności planowania pracy dydaktycznej w przedszkolu, 

 prowadzenie dowolnej formy zajęć w dowolnej grupie wiekowej (zajęcia omówione przez nauczyciela) 

 opracowanie całodniowego scenariusza zajęć w dowolnej grupie wiekowej. 

Cele i zadania praktyki do realizacji w szkole: 

 rozpoznawanie całokształtu organizacji pracy i działalności szkoły, 

 rozpoznawanie specyfiki pracy szkoły w klasach I-III w zakresie edukacji z poszczególnych przedmiotów, 

 kształtowanie umiejętności planowania i prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie 

programu nauczania oraz rozkładu materiału, 

 zdobywanie umiejętności formułowania celów zajęć oraz oceny stopnia ich realizacji, 

 uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela-opiekuna, 

 wykonywanie zadań zleconych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, 

 przygotowanie konspektów i samodzielne prowadzenie zajęć z poszczególnych przedmiotów, 

 zapoznanie się z podręcznikami oraz zeszytami ćwiczeń, a także z dziennikiem lekcyjnym i planem pracy 

nauczyciela/wychowawcy, 

 zapoznanie się z zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 

3. Założenia programowo-organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do zajęć praktykant powinien zapoznać się z obowiązującymi zasadami oraz przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Pierwsze dni praktyki student powinien poświęcić na wszechstronne poznanie 

struktury organizacyjnej, zasad działania oraz organizacji pracy wybranej placówki odbywania praktyki. Pod 

kierunkiem opiekuna, w określonym przez niego stopniu i zakresie, student powinien aktywnie uczestniczyć 

w bieżącej pracy placówki. Student powinien posługiwać się nowoczesnymi środkami dydaktycznymi 

stosowanymi w miejscu odbywania praktyki. Student nie ma prawa skracać czasu trwania praktyki. W trakcie 

trwania praktyki student prowadzi systematycznie Dziennik praktyk, w którym powinna znaleźć 

odzwierciedlenie jego codzienna praca. Zapisy wykonywanych czynności winny być potwierdzone przez 

opiekuna studenta. W Dzienniku praktyki należy dokonać wpisu dotyczącego okresu trwania praktyki oraz 

opinii i oceny praktyki studenta. Po zakończeniu praktyki student składa Dziennik praktyk u koordynatora ds. 

praktyk zawodowych.. 
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