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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Praktyki śródroczne w szkole podstawowej 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Intermediate 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    
 
 
 
 
 
 
 
3 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki 20+10=30 III i IV 

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne 1. Emisja głosu. 
2. Podstawy pedagogiki i psychologii. 
3. Dydaktyka ogólna 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

1. nabycie przez Praktykantów wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z: 
a) pracą opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną; 
b) zarządzaniem grupą i diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów; 

2. skonfrontowanie nabytej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej oraz dydaktycznej 
z rzeczywistością pedagogiczną w zakresie praktycznego działania; 

3. pomoc Praktykantom w procesie samookreślenia zawodowego 
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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 z zakresu struktury i funkcji systemu 
edukacji – celów, postaw prawnych, organizacji i 
funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych i 
opiekuńczych 

S1_W08 

W_02 Absolwent posiada wiedzę z zakresu metodyki wykonywania 
zadań – norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w 
wybranym obszarze działalności pedagogicznej 

S1_W11 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 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 ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji 
na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej  

S1_K06 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Obserwacje lekcji języka polskiego i godziny wychowawczej w szkole podstawowej w wymiarze 30 
godzin zajęć (20 godzin w semestrze zimowym i 10 godzin w semestrze letnim) 

 

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 Metoda obserwacji 
uczestniczącej 

Obserwacja Karta obserwacji 

W_02 Metoda obserwacji 
uczestniczącej 

Obserwacja Karta obserwacji 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Metoda obserwacji 
uczestniczącej 

Obserwacja Karta obserwacji 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Metoda obserwacji 
uczestniczącej 

Obserwacja Karta obserwacji 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

- obecność na obserwacjach lekcji  

- 30 wypełnionych kart obserwacji lekcji 
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

30 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

J. Kowalikowa, Narodziny nauczyciela polonisty, Kraków 2006, rozdz. 12. 
B. Chrząstowska, Opis lekcji, "Polonistyka" 2003/9, s. 556-559. 

Literatura uzupełniająca 

M. Nagajowa, ABC metodyki języka polskiego dla początkujących nauczycieli, Warszawa 1995, s. 55-
58; 
S. Bortnowski, Przewodnik po sztuce uczenia literatury, Warszawa 2008, s. 94-96; 

 

 


