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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Praktyki pedagogiczne w szkole podstawowej 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Pedagogical practices in primary school 

Kierunek studiów  Filologia polska 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina literaturoznawstwo 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr Anna Jeziorkowska-Polakowska 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład    
 
 
 
 
 
 
 
1 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki 90 VI 

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Dydaktyka ogólna - wykład 
Dydaktyka literatury i języka polskiego w szkole podstawowej - warsztaty 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

1) poszerzanie wiedzy zdobytej podczas studiów i rozwijanie umiejętności jej praktycznego 
wykorzystania; 

2) kształtowanie umiejętności niezbędnych do realizacji zadań w przyszłej pracy zawodowej; 

3) poznawanie zasad organizacji i funkcjonowania potencjalnych pracodawców; 

4) aktywizacja zawodowa studentów na rynku pracy. 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Absolwent posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną 
pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, 
wychowania i nauczania – uczenia się 

S1 _W01 

W_02 Absolwent posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej 
metodyki działalności pedagogicznej, popartą doświadczeniem 
w jej praktycznym wykorzystywaniu 

S1 _W02 

W_03 Absolwent posiada wiedzę z zakresu metodyki wykonywania 
zadań − norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w 
wybranym obszarze działalności pedagogicznej (wychowanie 
przedszkolne, nauczanie w szkołach ogólnodostępnych, w 
szkołach i oddziałach specjalnych oraz integracyjnych) 

S1 _W11 

W_04 posiada wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w 
instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, do 
pracy w których uzyskuje przygotowanie 

S1 _W12 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Absolwent wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia 
własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem 
nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i 
przetwarzania informacji i materiałów 

S1_U01 

U_02 Absolwent 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 

S1_U02 

U_03 Absolwent potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu 
pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej 
w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji 
pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań 
praktycznych na poszczególnych etapach edukacyjnych 

S1_U05 

U_04 Absolwent potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać 
swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością 
pedagogiczną (dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą), 
korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i obcym) i 
nowoczesnych technologii 

S1_U06 

U_05 Absolwent potrafi ocenić przydatność typowych metod, 
procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych związanych z odpowiednimi 
etapami edukacyjnymi 

S1_U09 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Absolwent charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, 
otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i 
poczuciem odpowiedzialności 

S1_K01 

K_02 Absolwent jest praktycznie przygotowany do realizowania 
zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela 

S1_K02 
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K_03 Absolwent ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 
umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się 
zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych 
kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania 
działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych) 

S1_K03 

K_04 Absolwent jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie 
podejmowania działań pedagogicznych w środowisku 
społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań 
zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza 
się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych 
zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela 

S1_K04 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Hospitowanie lekcji języka polskiego prowadzonych przez Mentora Praktykanta i innych 
nauczycieli języka polskiego. 
2. Samodzielne prowadzenie lekcji. 
3. Działania dodatkowe 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Praca pod kierunkiem Sprawozdanie Dziennik praktyk 

W_02 Praca pod kierunkiem Sprawozdanie Dziennik praktyk 

W_03 Praca pod kierunkiem Sprawozdanie Dziennik praktyk 

W_04 Praca pod kierunkiem Sprawozdanie Dziennik praktyk 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Praca pod kierunkiem Sprawozdanie Dziennik praktyk 

U_02 Praca pod kierunkiem Sprawozdanie Dziennik praktyk 

U_03 Praca pod kierunkiem Sprawozdanie Dziennik praktyk 

U_04 Praca pod kierunkiem Sprawozdanie Dziennik praktyk 

U_05 Praca pod kierunkiem Sprawozdanie Dziennik praktyk 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Praca pod kierunkiem Sprawozdanie Dziennik praktyk 

K_02 Praca pod kierunkiem Sprawozdanie Dziennik praktyk 

K_03 Praca pod kierunkiem Sprawozdanie Dziennik praktyk 

K_04 Praca pod kierunkiem Sprawozdanie Dziennik praktyk 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Dokonywana po zakończeniu praktyki przez Mentora Praktykanta. W dzienniku praktyk powinna się 

znaleźć stosowna opinia obejmująca: 

– ilość lekcji hospitowanych i przeprowadzonych samodzielnie, 

– krótkie sprawozdanie z uczestniczenia w życiu szkoły; 
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– ocenę poziomu samodzielnych zajęć Praktykanta (pod względem rzeczowym i metodycznym, z 

uwzględnieniem osiągnięć w sposobie organizacji lekcji, traktowaniu obowiązków, nawiązywaniu 

relacji z uczniami, itp.) z ewentualnymi wskazówkami dla Praktykanta. 

Ponadto student powinien zamieścić w dzienniczku praktyk krótkie sprawozdanie z uczestniczenia w 

życiu szkoły; ocenę własnego funkcjonowania w toku wypełniania roli nauczyciela (dostrzeganie 

swoich mocnych i słabych stron) oraz przebiegu prowadzonych lekcji (zajęć) oraz realizacji 

zamierzonych celów. 

Praktyka kończy się oceną wyrażoną stopniem. 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

90 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

30 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla przedszkoli i szkół podstawowych (2017) 
Przez praktyki do praktyki. W stronę innowacyjności w kształceniu nauczycieli, red. I. Morawska, M. 
Latoch-Zielińska, B. Jarosz, M. Ausz, Lublin 2014 

Literatura uzupełniająca 

Wskazana przez Mentora Praktyk 

 

 


