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1. Podstawowe informacje 

 

Kierunek studiów Filologia 

Poziom studiów studia pierwszego stopnia 

Profil studiów Praktyczny 

Forma studiów Stacjonarne 

Rok studiów  II, III 

Semestr 3,4,5,6 

Moduł kształcenia Specjalnościowy 

Forma zajęć 
Wizyty w: przedszkolach i szkołach podstawowych, obserwacje, 

hospitacje, prowadzenie zajęć. 

Wymiar godzinowy 150 praca własna 

Liczba punktów ECTS 5 ECTS 

Język praktyki 
Języki: angielski i niemiecki w zależności od specjalności, także 

język polski 

Forma zaliczenia Zaliczenie z oceną 

 

2. Cele kształcenia 
 

C01 
Gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą i 

dydaktyczną z uczniami, zarządzaniem grupą i diagnozowaniem indywidualnych 

potrzeb uczniów 

C02 
Konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością 

pedagogiczną w działaniu praktycznym. 

C03 
Konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki 

nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. 

 

3. Wymagania wstępne 
 

Student, który rozpoczyna zajęcia z przedmiotu: 

posiada ogólne przygotowanie teoretyczne z zakresu psychologii i pedagogiki (z elementami     

pedagogiki specjalnej), 

posiada podstawową wiedzę i umiejętności  z zakresu dydaktyki ogólnej, 

posiada przygotowanie w zakresie dydaktyki (metodyki nauczania) określonego przedmiotu 

(język angielski lub język niemiecki) na danym etapie edukacyjnym. 

 

4. Efekty uczenia się 
 

Objaśnienie oznaczeń: 

P – przedmiotowe efekty uczenia się 

W – kategoria wiedzy 

U –  kategoria umiejętności 

K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych 

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu uczenia się 

 

Tabela odniesień przedmiotowych efektów uczenia się do efektów kierunkowych  

i Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) 
 

Symbol 

Efekty uczenia się dla przedmiotu praktyka 

specjalnościowo-pedagogiczna 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie  

do efektów 

kierunkowych 

Odniesienie  

do PRK 

P_W01 Posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną 

pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, 

socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia 

F1_W03 

F1_W06 

P6S_WG 

P6S_WK  
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się w działaniach edukacyjnych w szkole 

podstawowej 
P_W02 Posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i 

szczegółowej metodyki działalności 

pedagogicznej, poparta doświadczeniem w jej 

praktycznym wykorzystaniu.  

F1_W10 P6S_WK  

P_U01 Posiada umiejętności i kompetencje niezbędne 

do kompleksowej analizy, doboru wymaganych 

metod  i realizacji dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w 

tym do samodzielnego przygotowania i 

dostosowania programu nauczania do potrzeb i 

możliwości uczniów.  

F1_U01 P6S_UW 

P_U02 Wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia 

własnego warsztatu pedagogicznego z 

wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod 

pozyskiwania, organizowania i przetwarzania 

informacji i materiałów również z 

wykorzystaniem ICT, a także do świadomego i 

zaplanowanego zaangażowania się w proces 

uczenia się przez całe życie.  

F1_U07 

F1_U10 

F1_U16 
 

P6S_UW 

P6S_UW 

P6S_UU 

P_U03 Umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych 

technik, zarówno z osobami będącymi 

podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z 

innymi osobami współdziałającymi w procesie 

dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami 

wspierającymi ten proces. 

F1_U13 P6S_UO 

P_U04 Potrafi wykorzystywać dobytą wiedzę do 

formułować i rozwiązywania problemy, a także 

wykonywać zadania w specyficznych, trudnych 

do przewidzenia warunkach przez odpowiedni 

dobór źródeł oraz informacji, a także dokonywać 

oceny, analizy, syntezy i prezentacji posiadanych 

informacji 

F1_U09 

F1_U12 

P6S_UW 

P6S_UW 

P_K01 Charakteryzuje się wrażliwością etyczną, 

empatią, otwartością, refleksyjnością oraz 

postawami prospołecznymi i poczuciem 

odpowiedzialności, 

F1_K03 P6S_KK  

P_K0n Jest praktycznie przygotowany do realizowania 

zadań zawodowych (dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z 

roli nauczyciela, wypełniania zobowiązań 

społecznych, inspirowania i organizowania 

działalności środowiskowej i lokalnej. 

F1_K04 P6S_KO 

P_K03 Jest przygotowany do współpracy i zasięgania 

opinii ekspertów w przypadku ewentualnych 

trudności z samodzielnym rozwiązaniem 

problemu 

F1_K01 P6S_KK 

P_K04 Jest przygotowany do formułowania własnych 

opinii dotyczących różnych aspektów działalności 

zawodowej w zakresie nauczania i uczenia się 

F1_K07 P6S_KO 

P6S_KR 

P_K05 Jest przygotowany do okazywania dbałości o 

prestiż związany z wykonywaniem zawodu i 

właściwie pojętą solidarność zawodową, a także 

odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej z 

uwzględnieniem zmieniających się potrzeb 

społecznych oraz działania na rzecz przestrzega-

nia tych zasad właściwego wykonywania zawodu 

nauczyciela i wychowawcy.  

F1_K08 

F1_K10 

P6S_KR 

P6S_KR 
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5. Treści programowe 
 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 

liczba 

godzin 

SS/SN 

ZP01 

Zapoznanie się ze specyfiką szkoły lub placówki, w której praktyka jest 
odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań 
dydaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych sposobu funkcjonowania, 
organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz 
prowadzonej dokumentacji. 

 

 

ZP02 

Obserwowanie: 
a) czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk w toku prowadzonych 

przez niego lekcji (zajęć) oraz aktywności uczniów, 
b) toku metodycznego lekcji (zajęć), stosowanych przez nauczyciela metod i 

form pracy oraz wykorzystywanych pomocy dydaktycznych, 
c) interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) - dziecko oraz interakcji 

między dziećmi lub młodzieżą w toku lekcji (zajęć), 

d) procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w klasie, ich 
prawidłowości i zakłóceń, 

e) sposobów aktywizowania i dyscyplinowania uczniów oraz różnicowania 
poziomu aktywności poszczególnych uczniów, 

f) sposobu oceniania uczniów, 
g) sposobu zadawania i kontrolowania pracy domowej, 

h) dynamiki i klimatu społecznego klasy, ról pełnionych przez uczniów, 
zachowania i postaw uczniów, 

i) funkcjonowania i aktywności w czasie lekcji (zajęć) poszczególnych 
uczniów, z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, 

j) sposobu integrowania przez opiekuna praktyk różnej działalności, w tym 

opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej, pomocowej i terapeutycznej, 

k) działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia 
bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny, 

l) organizacji przestrzeni w klasie, sposobu jej zagospodarowania 
(ustawienie mebli, wyposażenie, dekoracje); 

ZP03 

Współdziałanie z opiekunem praktyk w: 

a) sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą oraz zapewnianiu 
bezpieczeństwa, 

b) podejmowaniu działań wychowawczych wynikających z zastanych 
sytuacji, 

c) prowadzeniu zorganizowanych zajęć wychowawczych, 

d) podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi; 

e) planowaniu i przeprowadzaniu lekcji (zajęć), 

f) organizowaniu pracy w grupach, 

g) przygotowywaniu pomocy dydaktycznych, 

h) wykorzystywaniu środków multimedialnych i technologii informacyjnej w 

pracy dydaktycznej, 

i) kontrolowaniu i ocenianiu uczniów, 

j) podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, 

k) organizowaniu przestrzeni klasy, 

l) podejmowaniu działań w zakresie projektowania i udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 

ZP04 Pełnienie roli nauczyciela i opiekuna wychowawcy, w szczególności: 

a) planowanie lekcji (zajęć), formułowanie celów, dobór metod i form pracy 

oraz środków dydaktycznych, 

b) dostosowywanie metod i form pracy do realizowanych treści, etapu 
edukacyjnego oraz dynamiki grupy uczniowskiej, 

c) organizację i prowadzenie lekcji (zajęć) w oparciu o samodzielnie 
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opracowywane scenariusze, a także prowadzenie działań opiekuńczo-
wychowawczych wobec grupy i poszczególnych uczniów i wychowanków 

w grupie, 

d) poznawanie uczniów i wychowanków, ich sytuacji społecznej, potrzeb, 
zainteresowań i zdolności, a także określanie poziomu rozwoju oraz 
wstępne diagnozowanie dysfunkcji i zaburzeń, 

e) wykorzystywanie w toku lekcji (zajęć) środków multimedialnych i 
technologii informacyjnej, 

f) dostosowywanie sposobu komunikacji w toku lekcji (zajęć) do poziomu 
rozwoju uczniów, 

g) animowanie aktywności poznawczej i współdziałania uczniów, rozwijanie 
umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem 
technologii informacyjnej, 

h) organizację pracy uczniów w grupach zadaniowych, 

i) dostosowywanie podejmowanych działań do możliwości i ograniczeń 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

j) diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, 

k) podejmowanie indywidualnej pracy dydaktycznej z uczniami (w tym 
uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), 

l) podejmowanie działań wychowawczych w toku pracy dydaktycznej, w 
miarę pojawiających się problemów, w sytuacjach: zagrożenia 
bezpieczeństwa, naruszania praw innych, nieprzestrzegania ustalonych 
zasad, 

m) animowanie aktywności grupy i współdziałania jej uczestników, 
organizowanie pracy uczniów i wychowanków w grupach zadaniowych, 

n) sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami poza terenem 

przedszkola, szkoły lub placówki, 

o) samodzielne sprawowanie opieki nad grupą w toku spontanicznej 

aktywności uczniów i wychowanków. 

ZP05 Analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń 
pedagogicznych, w tym: 

a) prowadzenie dokumentacji praktyki, 

b) konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, 

c) ocenę własnego funkcjonowania w toku wypełniania roli nauczyciela i 
zadań opiekuńczych i wychowawczych (dostrzeganie swoich mocnych i 
słabych stron), 

d) ocenę przebiegu prowadzonych lekcji (zajęć) oraz realizacji 
zamierzonych celów, 

e) konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych i 
prowadzonych lekcji (zajęć), 

omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów 

(słuchaczy). 

Ogółem 150 

 

6. Metody kształcenia 
 

MK01 słowne (rozmowa, dyskusja, refleksje ustne i pisemne) 

MK02 
praktyczne(analiza dokumentów i materiałów pomocniczych, realizacja zajęć 

próbnych) 

MK03 obserwacja zjawisk i procesów edukacyjnych 

 

7. Metody oceny 
 

MO01 Bieżąca ocena realizacji zadań praktyki  

MO02 Ocena dokumentacji praktyki studenta  

 

8. Obciążenie pracą studenta 
liczba godzin 

SS/SN 
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Kontakt z nauczycielem - 

Praca własna studenta, w tym:  

Przygotowanie konspektów i materiałów lekcyjnych, obserwacje lekcji 105 

Przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna 45 

Łączne obciążenie pracą studenta 150 

 

9. Liczba punktów ECTS 
 

Szacunkowa liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje: 

 za pracę własną 5 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5 

 

10. Literatura podstawowa 
 

 Harmer, J. 2007. The Practice of English Language Teaching. Harlow (Fourth edition): 

Pearson Education. 

 Grzesiak J., (red.) Poprawa jakości praktyki pedagogicznej, PWSZ Konin, 2012 

 Grzesiak J., Derenowski M., (red.), Poradnik dla nauczycieli – mentorów praktyki 

pedagogicznej, PWSZ Konin, 2013. 

 Hedge, T. 2000. Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford: Oxford 

University Press. 

 Komorowska, H. 2003. Metodyka Nauczania Języków Obcych. Warszawa: Fraszka 

Edukacyjna. 

 Komorowska, H. 2011. Nauka Języka Obcego w Perspektywie Ucznia. Warszawa: 

Oficyna Wydawnicza Łośgraf.  

 Larsen-Freeman, D. 2000. Techniques and principles in language teaching. Oxford:  

Oxford University Press.  

 Okoń W. 2003. Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Wydawnictwo 

Akademickie  Żak”. 

 Niemierko, B. 2007. Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. Warszawa: 

Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.  

 Scrivener, J. 2005. Learning teaching: a guidebook for English language teachers. 

Oxford: MacmillanGrzesiak J. (red.), Profesjonalne praktyki – profesjonalni 

nauczyciele. Wybrane konteksty praktyk pedagogicznych, PWSZ, Konin 2010. 

 Śliwerski  B., Kwieciński Z. (red.) (2011): Pedagogika, Warszawa: PWN. 

 Węglińska M., Jak przygotować się do lekcji?, Wydawnictwo IMPULS, 2010, 

 Dokumentacja szkoły, w której student realizuje praktykę pedagogiczną oraz 

dokumentacja wychowawcy klasy, 

 

11. Literatura uzupełniająca 
 

 Fish D., Kształcenie poprzez praktykę, Wydawnictwo CODN, Warszawa 1996  

 Grzesiak J. (red.), Profesjonalne praktyki – profesjonalni nauczyciele. Wybrane 

konteksty praktyk pedagogicznych, PWSZ, Konin 2010. 

 Grzesiak J., (red.) Poprawa jakości praktyki pedagogicznej, PWSZ Konin, 2012 

 Paris S. G., Ayres L. R., Stawanie się refleksyjnym uczniem i nauczycielem, WSiP, 

Warszawa 1997. 

 Pearson A. T., Nauczyciel. Teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli, WSiP, 

Warszawa 1994 

 Taraszkiewicz M., Jak uczyć lepiej, czyli refleksyjny praktyk w działaniu, Wyd. CODN, 

Wa-wa 2003. 

 Podręczniki i materiały do nauki języka obcego dla szkół podstawowych 
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12. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się 
 

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Cele  

kształcenia (C) 

Treści programowe 

(WYK, ZP) 

Metody  

kształcenia (MK) 

Metody oceny 

(MO) 

P_W01 C01-C03 ZP01-ZP05 MK01-MK02-MK03 MO01-MO02 

P_W02 C01-C03 ZP01-ZP05 MK01-MK02-MK03 MO01-MO02 

P_U01 C01-C03 ZP01-ZP05 MK01-MK02-MK03 MO01-MO02 

P_U02 C01-C03 ZP01-ZP05 MK01-MK02-MK03 MO01-MO02 

P_U03 C01-C03 ZP01-ZP05 MK01-MK02-MK03 MO01-MO02 

P_U04 C01-C03 ZP01-ZP05 MK01-MK02-MK03 MO01-MO02 

P_K01 C01-C03 ZP01-ZP05 MK01-MK02-MK03 MO01-MO02 

P_K02 C01-C03 ZP01-ZP05 MK01-MK02-MK03 MO01-MO02 

P_K03 C01-C03 ZP01-ZP05 MK01-MK02-MK03 MO01-MO02 

P_K04 C01-C03 ZP01-ZP05 MK01-MK02-MK03 MO01-MO02 

P_K05 C01-C03 ZP01-ZP05 MK01-MK02-MK03 MO01-MO02 

 

13. Kryteria oceny efektów uczenia się 
 

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 
Ocena 2,0 Ocena 3,0 Ocena 4,0 Ocena 5,0 

P_W01 

P_W02 

P_U01 

P_U02 

P_U03 

P_U04 

P_K01 

P_K02 

P_K03 

P_K04 

P_K05 

 

student, który 

zrealizuje mniej  

niż 50% zadań 

dotyczących 

zdefiniowanych 

efektów uczenia 

się 

(niezadowalająca 

wiedza, 

umiejętności i 

kompetencje 

personalne i 

społeczne)   

student, który 

zrealizuje 51% do 

61% zadań 

dotyczących 

zdefiniowanych 

efektów uczenia się 

(zadowalająca 

wiedza, 

umiejętności i 

kompetencje 

personalne i 

społeczne, ale z 

licznymi błędami) 

student, który 

zrealizuje 62% do 

81% zadań 

dotyczących 

zdefiniowanych 

efektów uczenia 

się (zadowalająca 

wiedza, 

umiejętności i 

kompetencje 

personalne i 

społeczne, ale ze 

znacznymi 

niedociągnięciami) 

student, który 

zrealizuje 82% 

do 100% zadań 

dotyczących 

zdefiniowanych 

efektów uczenia 

się (dobry 

poziom  wiedzy, 

umiejętności i 

kompetencji 

personalnych  i 

społecznych)  

 

14. Prowadzący przedmiot 
 

tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko adres e-mail 

Opiekunem praktyk zawodowych pedagogicznych jest 

nauczyciel wyznaczony przez szkołę lub przedszkole, w 

których student odbywa praktykę. Opiekun ten jest 

zobowiązany do realizacji wydziałowych instrukcji, 

wypełnienia dokumentacji praktyk (dziennik praktyk, 

opinia, sprawozdanie, arkusze obserwacyjne, konspekty 

lekcji, karty samooceny). 

 

 

15. Inne uwagi, wyjaśnienia i uzasadnienia 
 

 

 


