Załącznik nr 2
Karta przebiegu praktyki pedagogicznej
Informacje o studencie:
imię i nazwisko studenta ……………………................................................…………………..
stopień studiów.............................................................................................................................
kierunek studiów...........................................................................................................................
specjalność studiów ......................................................................................................................
rok studiów ...................................................................................................................................
numer albumu ..........................................................................................................................…
Miejsce praktyki :
Typ praktyki ..........................................................................................................................…..
Termin praktyki ………........………………........................................…………………………
Miejsce praktyki ......................................................................................................…………….
Nazwisko i imię opiekuna z ramienia
placówki…………………………………………………………………………………………
W KARCIE PRZEBIEGU PRAKTYKI NALEŻY UWZGLĘDNIĆ ODPOWIEDZI
DO WSZYSTKICH OBOWIĄZKOWYCH ZADAŃ DLA STUDENTA. SŁUŻĄ ONE
REALIZACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ WYMIENIONYCH W INSTRUKCJI PRAKTYKI
DLA DANEGO ETAPU KSZTAŁCENIA:

Zadanie 1.
Prawne, organizacyjne i finansowe podstawy funkcjonowania szkoły - analiza podstaw
prawnych, dokumentacji oraz rozmowa z dyrektorem. Analiza programu wychowawczego i
programu profilaktyki szkoły. Zebranie informacji na temat działań profilaktycznych
prowadzonych w szkole.
Zadanie 2.
Zebranie informacji o działaniach szkoły na rzecz młodzieży potrzebującej wsparcia
(finansowego, rzeczowego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, inne formy - rola
wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, rady rodziców, rady szkoły).
Zadanie 3.
Możliwości kształcenia się osób z niepełnosprawnością w szkole (liczba uczniów z
niepełnosprawnością, warunki, jakie instytucja stwarza dla osób z niepełnosprawnością,
formy pomocy, stosunek nauczycieli, uczniów, wychowanków do tych osób - rozmowy z
pedagogiem/psychologiem , nauczycielami, ewentualnie uczniami, wychowankami).

Zadanie 4.
Przeprowadzenie wywiadu z wychowawcą, poznanie dokumentacji prowadzonej przez
wychowawcę - arkuszy ocen, dziennika, zeszytu uwag, itp.).
Zadanie 5.
Obserwacja i analizowanie działań nauczyciela/wychowawcy wobec pozytywnych i
negatywnych zachowań uczniów.
Zadanie 6.
Obserwacja 3 godzin wychowawczych i 20 godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych przez
opiekuna praktyki w szkole (analiza celów i funkcji lekcji, stosowanych metod
wychowawczych, atmosfery oraz relacji wychowawca-uczeń i uczeń-uczeń).
Zadanie 7.
Przygotowanie i przeprowadzenie 3 zajęć wychowawczych (w tym zajęć integrujących
grupę i zajęć profilaktycznych) w oparciu o samodzielnie opracowane scenariusze - w
porozumieniu z wychowawcą i uczelnianym opiekunem praktyk (akceptacja scenariusza
przez wychowawcę ).
Zadanie 8.
Obserwacja pracy nauczyciela z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (o ile
istnieje taka możliwość).

(Poniższą tabelę należy wydrukować w odpowiedniej liczbie egzemplarzy adekwatnie do
obserwowanych i prowadzonych zajęć oraz wypełnić komputerowo, poszerzając wg
uznania.)
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