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Praktyki pedagogiczne są integralną częścią procesu kształcenia nauczycieli języków 

obcych. Celem praktyki jest zapoznanie studenta ze specyfiką zawodu nauczyciela języka 

obcego, nabycie umiejętności dydaktycznych i pedagogicznych oraz poznanie warunków 

pracy w przyszłym zawodzie. W szczególności praktyki pedagogiczne powinny służyć 

zastosowaniu teorii dydaktycznej w trakcie obserwacji, samodzielnego prowadzenia oraz 

dokumentowania zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych..  

Celem praktyki pedagogiczno-psychologicznej jest gromadzenie doświadczeń 

związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą z uczniami, zarządzaniem grupą i 

diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy o 

działaniach opiekuńczo-wychowawczych nauczyciela w jego praktycznych działaniach 

wobec rzeczywistości szkolnej. Podstawowe cele: 

 Zapoznanie się ze specyfiką środowiska i warunkami pracy w placówce , w której 

student odbywa praktykę (sposobem funkcjonowania, zadaniami opiekuńczo-

wychowawczymi, organizacją pracy, pracownikami i uczestnikami procesów 

pedagogicznych oraz prowadzoną dokumentacją) 

 Prowadzenie obserwacji działań opiekuna dotyczących aspektów kompetencji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz działań uczniów (formy aktywności uczniów, 

uwzględniając uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dynamika uczniów 

oraz ich postawy, interakcje personalne nauczyciel, wychowawca – dziecko, 

interakcja między uczniami, procesy komunikowania się) 

 Obserwacja czynności opiekuna praktyk podejmowanych w zakresie prowadzonych 

przez niego zajęć szkolnych, z uwzględnieniem sposobu integrowania przez opiekuna 



praktyk różnorakich form działalności, a w tym opiekuńczo-wychowawczej, 

dydaktycznej, pomocowej i terapeutycznej 

 Rozwijanie kompetencji wychowawczo-opiekuńczych, dydaktycznych oraz 

organizacyjnych poprzez współdziałanie z opiekunem praktyk w zastanych 

sytuacjach, podejmowanie działań we współpracy z opiekunem praktyki w szkole 

(opieka i nadzór nad grupą oraz zapewnienie bezpieczeństwa, prowadzenie zajęć 

wychowawczych zorganizowanych i indywidualnych, w tym także działanie na rzecz 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, udział w diagnozowaniu 

indywidualnym i grupowym, w razie potrzeby podejmowanie działań 

wychowawczych o charakterze interwencyjnym np. w sytuacjach konfliktu, 

zagrożenia czy naruszania praw innych) 

 Analiza i ocena własnego funkcjonowania w toku realizowania zadań opiekuńczych              

i wychowawczych oraz zastanych sytuacji pedagogicznych (ocena własnych postaw              

i działań, konsultacje z opiekunem, prowadzenie dokumentacji praktyki) 

 

Organizacja praktyki 

Studenci zobowiązani są odbyć 90 godzin praktyki pedagogicznej ciągłej oraz 30 

godzin praktyki psychologiczno-pedagogicznej. Miejscem odbywania praktyki jest szkoła 

wybrana przez studenta. 

Zakres praktyki 

Praktyka pedagogiczna ciągła obejmuje następujące formy: 

1.  Hospitowanie lekcji języka niemieckiego 

Ilość godzin powinna być nie mniejsza niż 20. Faza obserwacji na początku odbywania 

praktyki służy zapoznaniu się ze specyfiką szkoły, grupy, materiałami dydaktycznymi.                

W miarę możliwości wskazane jest również asystowanie nauczycielowi prowadzącemu 

lekcje. 

2. Samodzielne prowadzenie lekcji języka niemieckiego 

Ilość godzin powinna być nie mniejsza niż 30. Prowadzone zajęcia powinny być każdorazowo 

zaplanowane w formie konspektu, zatwierdzonego przez nauczyciela-opiekuna praktyki. 

3. Uczestniczenie w pracach pozalekcyjnych 

Ilość godzin powinna być nie mniejsza niż 10. W ramach prac pozalekcyjnych praktykant 

powinien odbyć konsultacje z nauczycielem-opiekunem praktyki dotyczące prowadzonych 

zajęć. Ponadto powinien zapoznać się z pracą i dokumentacją nauczyciela, działalnością kół 



zainteresowań oraz organizacji szkolnych. W miarę możliwości wskazane jest również 

uczestnictwo np. w posiedzeniu rady pedagogicznej, zebraniu z rodzicami, wycieczce i 

akademii szkolnej. 

 

Praktyka psychologiczno-pedagogiczna obejmuje następujące formy: 

 

1. Student zapoznaje się z funkcjonowaniem i organizacją szkoły , przepisami 

obowiązującymi nauczyciela-wychowawcę na terenie szkoły, dokumentacją pod 

względem wychowawczym, opiekuńczym (5h) 

2. Student hospituje zajęcia oraz działania opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez 

nauczyciela-opiekuna (10h) 

3. Student prowadzi zajęcia klasowe, grupowe lub indywidualne przy wsparciu 

nauczyciela-opiekuna praktyki na podstawie przygotowanego przez studenta                    

i zatwierdzonego przez nauczyciela-opiekuna konspektu (pogadanki, lekcje 

wychowawcze, działania profilaktyczne i interwencyjne, opiekuńcze, integrujące itp.) 

oraz współdziała z opiekunem i wspiera jego działania opiekuńczo-wychowawcze. 

(10h) 

4. Student konsultuje na bieżąco hospitacje i własne zajęcia i działania z nauczycielem-

opiekunem praktyk  tj. analizuje, omawia, podsumowuje i wyciąga wnioski  (5h) 

 

Zaliczenia praktyki pedagogicznej ciągłej oraz psychologiczno-pedagogicznej dokonuje 

pracownik sprawujący opiekę nad praktyką z ramienia Uczelni. Warunkiem uzyskania 

zaliczenia jest przedłożenie następującej dokumentacji: 

Praktyka ciągła (pedagogiczna): 

 wypełnionego dziennika praktyk (w dzienniku powinna być odnotowana każda 

godzina praktyki wg ustaleń w trakcie przygotowania do praktyki, opinia ze Szkoły 

wraz z oceną wpisane przez nauczyciela-opiekuna, stempel Dyrektora Szkoły, Szkoły 

oraz opinia praktykanta) 

 5 arkuszy obserwacyjnych oraz 5 protokołów prac pozalekcyjnych zredagowanych               

w dowolnej formie (w języku polskim);  

 15 konspektów (scenariuszy) lekcji sporządzonych według następujących wytycznych: 

5 konspektów powinno być zredagowanych w języku niemieckim na podstawie 

wzorca poznanego na zajęciach z dydaktyki szczegółowej; 5 konspektów powinno być 



zredagowanych na podstawie wzorca zaproponowanego przez Nauczyciela opiekuna 

praktyki z ramienia Szkoły (w języku polskim lub niemieckim); 5 konspektów 

powinno być zredagowanych samodzielnie przez praktykanta (w języku polskim lub 

niemieckim). 

 

Praktyka psychologiczno-pedagogiczna: 

 wypełnionego dziennika praktyk (w dzienniku powinna być odnotowana każda 

godzina praktyki wg ustaleń w trakcie przygotowania do praktyki, opinia ze Szkoły, 

stempel Dyrektora Szkoły, stempel Szkoły, opinia praktykanta, ocena praktykanta 

 w skali 2-5 wpisana wraz z opinią do dziennika praktyk przez nauczyciela-opiekuna) 

 5 arkuszy obserwacyjnych: 2 arkusze na podstawie wzorca zaproponowanego przez 

opiekuna praktyk z ramienia Uczelni, 2 arkusze na podstawie wzorca 

zaproponowanego przez nauczyciela-opiekuna praktyki w szkole; 1 arkusz 

opracowany przez studenta 

 5 konspektów zajęć przeprowadzonych przez studenta zatwierdzonych przez 

nauczyciela-opiekuna praktyki: 2 konspekty na podstawie wzorca zaproponowanego 

przez opiekuna praktyki z ramienia Uczelni, 2 konspekty na podstawie wzorca 

zaproponowanego przez nauczyciela-opiekuna praktyk w szkole; 1 konspekt 

zaproponowany przez studenta 

 

Obowiązki praktykanta 

Przed rozpoczęciem praktyk student zobowiązany jest do odbycia spotkania 

przygotowawczego oraz dostarczenia danych adresowych szkoły i kontaktu 

korespondencyjnego pracownikowi sprawującemu opiekę nad praktyką z ramienia Uczelni. 

W trakcie praktyk student jest zobowiązany do stosowania się do poleceń Nauczyciela-

opiekuna praktyki i regulaminu Szkoły. 


