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Studia podyplomowe Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

PRAKTYKI ZAWODOWE – regulamin
1.

Zaliczenie praktyk

1.1

Przed rozpoczęciem praktyk słuchacz powinien dostarczyć praktykodawcy dwa egzemplarze

porozumienia (oryginały), które wypełniają słuchacze i po podpisaniu przez przedstawiciela praktykodawcy
przekazują uczelnianemu opiekunowi praktyk oraz poinformować uczelnianego opiekuna praktyk czy
praktykodawca wymaga wykonania badań lekarskich i szkolenia BHP.
1.2 Uczelnia zapewnia ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na cały okres trwania
praktyk.
1.3

Praktyki:

- praktyki odbywają się w 1 semestrze (60 godzin praktyk obserwacyjnych), w 2 semestrze (30 godzin
praktyk czynnych) oraz w 3 semestrze (30 godzin praktyk czynnych). Placówkę i nauczyciela –
opiekuna słuchacze wybierają samodzielnie ( słuchacze mogą odbywać praktyki w przedszkolach, szkołach
podstawowych i placówkach kształcących uczniów na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zakresie
kompetencji językowych z języka angielskiego).
- podczas praktyk obserwacyjnych słuchacze wypełniają dzienniki praktyk według wzorów (wykaz tematów
jednostek lekcyjnych wraz z ewentualnym komentarzem i podpisem zakładowego opiekuna praktyk);
- dzienniki praktyk obserwacyjnych należy złożyć przed rozliczeniem semestru u uczelnianego opiekuna
praktyk wraz zaświadczeniem o odbyciu praktyk wystawionym przez organ prowadzący placówkę.
- w ramach zaliczenia praktyk czynnych słuchacze składają scenariusze przeprowadzonych zajęć oraz
opinię o praktykancie wystawioną przez zakładowego opiekuna praktyk.

2.

Cele praktyk
Praktyka zawodowa ma na celu kształtowanie kompetencji praktycznych poprzez zapoznanie
studentów ze specyfiką placówki, w której praktyka jest odbywana, a w szczególności:
- poznanie realizowanych przez nią zadań, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy,
pracowników, oraz prowadzonej dokumentacji;
- współpracę z opiekunem praktyk w podejmowaniu działań wynikających z zastanych sytuacji oraz
samodzielne podejmowanie odpowiednich działań;
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- analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń zawodowych, w
tym prowadzenie dokumentacji praktyki, konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, ocenę
własnego funkcjonowania w toku realizowania zadań (dostrzeganie swoich mocnych i słabych
stron), ocenę przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji zamierzonych celów, konsultacje z
opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych sytuacji i przeprowadzanych działań,
omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów (słuchaczy).

3.

Inne niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza
- praca zawodowa lub działalność prowadzona przez słuchaczy, która spełnia wymogi stawiane

przez uczelnię (rodzaj instytucji, wykonywanych obowiązków, liczba godzin) może stanowić podstawę
zaliczenia praktyk. Decyzję w takich przypadkach podejmuje uczelniany opiekun praktyk.
- przeniesienie całości bądź części wyznaczonych godzin praktyk na inny semestr na wniosek
słuchacza ma miejsce w przypadku uzasadnionych przyczyn i odbywa się w trybie wpisu warunkowego.
Decyzję w takich przypadkach podejmuje Kierownik Studiów Podyplomowych. Przed przystąpieniem do
egzaminu końcowego słuchacz musi zaliczyć wszystkie wyznaczone godziny praktyk.
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Załącznik nr 6
do Zarządzenia Rektora ATH Nr 524/2011/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r.
Druk DNiSS nr Sp-PK_IIID
OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA
NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA:
PRAKTYKA ZAWODOWA
Kod przedmiotu: SPA_PZ
Wydział: Humanistyczno-Społeczny
Nazwa studiów podyplomowych: Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Formy zajęć i liczba godzin praktyki: 60h (1 sem)+ 30h (2 sem)+ 30h (3 sem) =120h;
Język, w którym/ch realizowane są zajęcia: j. angielski, język polski
Liczba punktów ECTS: 2 (1 sem)+ 2 (2 sem)+ 2 (3 sem) = 6
Osoby prowadzące praktyki: mgr Monika Marek, dr Barbara Loranc-Paszylk

___________________________________________________________________________
1. Zasady odbywania praktyki
Zasady odbywania praktyki określa Regulamin Praktyk na Studiach podyplomowych Język angielski w
edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
2. Forma odbywania praktyki
Obserwacja funkcjonowania wybranej instytucji, obserwacja zajęć języka angielskiego, współpraca z
opiekunem praktyk i prowadzenie zajęć języka angielskiego.
3. Cel i ramowy program praktyki
Zasadniczym celem praktyki jest kształtowanie kompetencji metodycznych praktykantów poprzez
obserwację zajęć, współdziałanie z opiekunem praktyk, pełnienie roli nauczyciela-pedagoga, analizę i
interpretację zaobserwowanych i doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych.
W semestrze 1 słuchacze obserwują zajęcia języka angielskiego, w semestrze 2 i 3 prowadzą zajęcia
języka angielskiego.
4. Miejsca odbywania praktyki
Wg regulaminu praktyk
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6. Zakładane efekty kształcenia dla przedmiotu

Numer
(Symbol)

Efekty kształcenia dla przedmiotu

Odniesienie
do efektów
kształcenia
dla
programu
(symbol
efektu)

WIEDZA
P_W01
P_W02

Ma podstawową wiedzę o specyfice pracy nauczyciela
Ma podstawową wiedzę z zakresu dydaktyki nauczania
języka angielskiego

P_U01

Potrafi używać w praktyce nauczycielskiej wiedzę
dotyczącą akwizycji języka
Potrafi stosować wiedzę z zakresu pedagogiki i
dydaktyki do realizacji zadań edukacyjnych

Sp_W01
Sp_W04

UMIEJETNOŚCI
P_U02

Sp_U01
Sp_U04

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
P_K01

Potrafi współpracować na gruncie zawodowym i
przyjmować różne role w grupie

Sp_K01

6. Sposób potwierdzenia osiągnięcia przez studenta efektów kształcenia zakładanych dla praktyki
zawodowej
Dzienniki praktyk, scenariusz zajęć, opinia wystawiona przez opiekuna praktyk
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DZIENNIK PRAKTYK OBSERWACYJNYCH
Studia podyplomowe

lp

Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Tematyka/krótki opis lekcji

1
2
3
4
…
60

Podpis i pieczęć osoby reprezentującej zakład pracy

data

podpis
nauczycielazakładowego
opiekuna
praktyk
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STUDIA PODYPLOMOWE
JĘZYK ANGIELSKI W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ
SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEPROWADZONYCH W KLASIE …………….
dnia ……………
TEMAT ……….………………………………………………………………………………………………
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ ……………………………..
ZAPIS W DZIENNIKU:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………
CELE SZCZEGÓŁOWE ZAJĘĆ:
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
METODY NAUCZANIA: (np. metody podające: pogadanka wstępna, opis itd.)
………………………………………………………………………………………………….........................
.................................................................................……………………………………………………………
…………………………………………………….
FORMY PRACY UCZNIÓW: (dokładnie np. indywidualna jednolita, grupowa zróżnicowana itd.)
………………………………………………………………………………………………….........................
.................................................................................……………………………………………………………
……………………………………..................
ŚRODKI DYDAKTYCZNE (jaki podręcznik, jakie środki wykorzystuje nauczyciel i uczniowie)
………………………………………………………………………………………………….........................
.................................................................................
Przebieg zajęć:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
…………………………………..
podpis OPIEKUNA praktyk

………………………………………..
podpis osoby prowadzącej zajęcia

