WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH

Dla studentów kierunku Pedagogika specjalność nauczycielska
Praktyki realizowane są w wymiarze 150 godz.
Cel przedmiotu:
Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą
z uczniami, zarządzaniem grupą i diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz konfrontowanie
nabywanej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.
Praktyka odbywa się, w zależności od etapu edukacyjnego, którego dotyczy kształcenie osoby przygotowującej
się do wykonywania zawodu nauczyciela, w szkole lub placówce realizującej kształcenie na danym etapie
edukacyjnym lub etapach edukacyjnych.
W szczególności celem praktyki jest wyposażenie studenta w praktyczną wiedzę, umiejętności i
kompetencje w zakresie:
1.
2.

3.

4.

praktycznego przygotowania do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela
umiejętności i kompetencji niezbędnych do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu
nauczania do potrzeb i możliwości dzieci/uczniów;
wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki oraz psychologii do analizowania
i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów
zachowań uczestników tych sytuacji,
umiejętność pracy w zespole, pełniąc różne role; student umie podejmować i wyznaczać zadania;
posiada elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację działań pedagogicznych
(dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych), posiada umiejętność współpracy z innymi
nauczycielami, pedagogami i rodzicami uczniów.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji:
wiedza:
ogólne wiadomości z pedagogiki, dydaktyki, teoretycznych podstaw wychowania i kształcenia;
umiejętności:
zastosowania wiedzy w pracy zespołowej, wypowiadania się z zakresu wychowania przedszkolnego,
wyszukiwania informacji, dokonywania ich analizy oraz krytycznego odniesienia się do nich
kompetencje:
elastyczność, gotowość do uczenia się, myślenie analityczne, organizacja pracy własnej, otwartość na zmiany

Praktyka realizowana jest po module II – przygotowanie psychologiczno - pedagogiczne.
W trakcie praktyki następuje kształtowanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych przez:

Treści programowe:
1) zapoznanie się ze specyfiką przedszkola, szkoły lub placówki, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań opiekuńczo-wychowawczych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników,
uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji;
2) obserwowanie:
a) zorganizowanej i podejmowanej spontanicznie aktywności formalnych i nieformalnych grup uczniów,
b) aktywności poszczególnych uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

c) interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko oraz interakcji między dziećmi i młodzieżą (w tym
samym i w różnym wieku),
d) procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w grupach wychowawczych, ich prawidłowości i
zakłóceń,
e) czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk oraz prowadzonych przez niego zajęć,
f) sposobu integrowania przez opiekuna praktyk różnej działalności, w tym opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej, pomocowej i terapeutycznej,
g) dynamiki grupy, ról pełnionych przez uczestników grupy, zachowania i postaw dzieci i młodzieży,
h) działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny w grupie;
3) współdziałanie z opiekunem praktyk w:
a) sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą oraz zapewnianiu bezpieczeństwa,
b) podejmowaniu działań wychowawczych wynikających z zastanych sytuacji,
c) prowadzeniu zorganizowanych zajęć wychowawczych,
d) podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
Organizacja praktyk:

W trakcie praktyk studentowi (słuchaczowi) zapewnia się następujące formy aktywności:
1) wizyty w przedszkolach, szkołach i placówkach;
2) obserwowanie zajęć;
3) asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia;
4) samodzielne prowadzenie zajęć;
5) planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i innych (nauczycieli, studentów, słuchaczy).
Metody oceny
Zaliczenie na podstawie potwierdzenia odbytej praktyki realizowanej zgodnie z programem praktyk.

