
 
  

 

Nazwa przedmiotu: PRAKTYKI OGÓLNOPEDAGOGICZNE 

Jednostka prowadząca przedmiot: 
KOLEGIUM PEDAGOGICZNE 

Rok akademicki: 
2021/2022 

Kierunek: 
Przedmiot międzykierunkowy 

Specjalność: 
Przedmiot międzyspecjalnościowy 

Forma studiów: 
 stacjonarne I-II st. 

Profil kształcenia: 
ogólnoakademicki  (A) 

Status przedmiotu: 
FAKULTATYWNY 

Forma zajęć: 
 ĆWICZENIA/OBSERWACJA 

Język przedmiotu: 
polski 

Rok/semestr: 
JEDEN SEMESTR 

Wymiar godzin: 
30 

Koordynator 
przedmiotu KIEROWNIK KOLEGIUM PEDAGOGICZNEGO 

Nadzorujący zajęcia Doc. Katarzyna Dudek-Kostrzewa 

Cele przedmiotu 
 poznanie procedur, organizacji i funkcjonowania szkół 

 rozwijanie kompetencji psychologiczno-pedagogicznych 

Wymagania wstępne  Wiedza metodyczna dotycząca hospitowanych zajęć  

Kategorie 
efektów 

Numer 
efektu EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU 

Numer efektu 
zgodny z rozporz. MNISW 

z 25.07.2019  
DZ.U. poz. 1450 

Wiedza 
zna i rozumie : 

1 
Zadania charakterystyczne dla szkoły lub placówki systemu oświaty 
oraz środowisko w jakim działają 

B3.W.1. 

2 
Organizację, statut i plan pracy szkoły, program wychowawczo-
profilaktyczny oraz program doradztwa zawodowego 

B3.W.2. 

3 Zasady zapewniania bezpieczeństwa uczniom w szkole  
i poza nią 

B3.W.3. 

 
Umiejętności 

potrafi : 

4 

wyciągać wnioski z obserwacji pracy nauczyciela (wychowawcy klasy), 
jego interakcji z uczniami oraz sposobu, w jaki planuje i przeprowadza 
zajęcia wychowawcze oraz z obserwacji sposobu integracji działań 
opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych przez nauczycieli 
przedmiotów 

B.3.U1. 
B.3.U2. 

5 wyciągać wnioski, w miarę możliwości, z bezpośredniej obserwacji 
pracy rady pedagogicznej i zespołu wychowawców klas B.3.U3. 

6 

wyciągać wnioski z bezpośredniej obserwacji pozalekcyjnych działań 
opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, w tym podczas dyżurów na 
przerwach międzylekcyjnych i zorganizowanych wyjść grup 
uczniowskich 

B.3.U4. 

7 
zaplanować i przeprowadzić zajęcia wychowawcze pod nadzorem 
opiekuna praktyk  B.3.U5. 

8 

analizować, przy pomocy opiekuna praktyk oraz nauczycieli 
akademickich prowadzących zajęcia  
w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, sytuacje i 
zdarzenia pedagogiczne zaobserwowane lub doświadczone w czasie 
praktyk 

B.3.U6. 

Kompetencje 
społeczne 

jest gotów do: 
9 skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk   

i z nauczycielami w celu poszerzania swojej wiedzy B.3.K1. 

KOLEGIUM PEDAGOGICZNE 



TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU Liczba godzin 

1. zapoznanie się ze specyfiką szkoły, poznanie jej sposobu funkcjonowania, organizacji 
pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej 
dokumentacji 

30 

 

 

 

2. obserwowanie: pracy nauczycieli, ich interakcji z uczniami oraz sposobu, w jaki planuje i 
realizuje zajęcia 

3. obserwowanie integrowania działań opiekuńczo-wychowawczych  
i dydaktycznych przez nauczycieli przedmiotowych 

4. Prowadzenie-pod nadzorem nauczyciela - zajęć o charakterze wychowawczym 

5. analiza zaobserwowanych zdarzeń pedagogicznych 

Metody kształcenia 

1. obserwacja 

2. analiza , dyskusja 

3. prowadzenie zajęć 

 

Metody weryfikacji 
efektów uczenia się 

Metoda Numer efektu uczenia 
1. rozmowa podsumowująca 1-9 
2. realizacja zleconego zadania 1-9 
3. zaliczenie 1-9 

KORELACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Z TREŚCIAMI PROGRAMOWYMI, METODAMI KSZTAŁCENIA I WERYFIKACJI 

Numer efektu uczenia się Treści kształcenia Metody kształcenia Metody weryfikacji 
1 

1-5 1-3 1-3 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Warunki zaliczenia 

Warunkiem zaliczenia każdego semestru jest:  
 regularna obecność studenta na zajęciach ( dopuszczalne są 3 nieusprawiedliwione 

nieobecności  oraz 5 nieobecności usprawiedliwionych -  § 9 pkt 1 i 2 Regulaminu 
Studiów - Załącznik do Uchwały nr 29/201/2019 ) 

 wywiązywanie się z powierzonych do realizacji zadań i projektów  
w trakcie trwania semestru  

 zaliczenie kolokwium  z wynikiem pozytywnym 
Rok I II III 

Semestr I II III IV V VI 
ECTS 1      

Liczba godzin w tyg. -      
Rodzaj zaliczenia Z      

Literatura podstawowa 
 akty prawne dotyczące zasad funkcjonowania szkoły 

Literatura uzupełniająca 
 dostępne pozycje książkowe i internetowe na temat zasad funkcjonowania szkół 

KALKULACJA NAKŁADU PRACY STUDENTA 

Zajęcia dydaktyczne 30 Przygotowanie się do prezentacji / koncertu - 
Przygotowanie się do zajęć - Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia - 

Praca własna z literaturą - Inne  
Konsultacje -   

Łączny nakład pracy w godzinach 30 Łączna liczba ECTS 1 
    



Możliwości kariery zawodowej 
 możliwość kontynuowania kształcenia pedagogicznego 

Ostatnia modyfikacja opisu przedmiotu 
Data Imię i nazwisko Czego dotyczy modyfikacja 
10-10-2021 Katarzyna Dudek-Kostrzewa uaktualnianie numeracji efektów 

 
 
 

 

 


