
Program praktyki  przedmiotowo-metodycznej  

po II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia  

na kierunku Historia– specjalność nauczycielska 

I Informacje o roli i zadaniach praktyki przedmiotowo-metodycznej 

Obowiązki praktykanta 

Praktyka pod kierunkiem nauczyciela historii i społeczeństwa w klasie VI oraz historii  

w klasach IV,V VII i VIII szkoły podstawowej/ewentualnie III gimnazjum jest – obok praktyki 

psychologiczno-pedagogicznej integralną częścią studiów na kierunku Historia specjalność 

nauczycielska. Student przygotował się do niej w ramach czterdziestopięciogodzinnych zajęć 

z dydaktyki historii na drugim etapie kształcenia oraz piętnastogodzinnego warsztatu 

metodycznego nauczyciela, podczas których poznał teorię i w niewielkim zakresie praktykę 

nauczania – uczenia się historii w reformowanej szkole podstawowej. Przeanalizował i porównał 

„starą” i „nową” podstawę programową; poznał specyfikę nauczania w klasie IV; 

konwencjonalne i niekonwencjonalne metody/nauczania stosowane w klasach V-VIII 

obserwował lekcje: historii i społeczeństwa w klasie V i historii w II gimnazjum i sporządził 

notatkę z przebiegu tej lekcji; przygotował konspekt polimetodycznej, bogatej w środki 

dydaktyczne lekcji historii i społeczeństwa w klasie V oraz opracował i sprawdził w praktyce 

scenariusz gry dydaktycznej dla uczniów ubiegających się o odznakę  „Znawca Kazimierza 

Wielkiego i Jego Miasta” (projekt autorski realizowany w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy).  

Głównym celem praktyki jest uświadomienie studentom – praktykantom specyfiki pracy 

nauczyciela historii na II etapie edukacji reformowanej szkoły oraz umożliwienie im 

zdiagnozowania własnych predyspozycji w zakresie nauczania tego przedmiotu w klasach: 

IV oraz V -VIII szkoły podstawowej. 

Opiekunem praktyki powinien być efektywny, lubiący swoją pracę, chętnie dzielący się 

wiedzą i doświadczeniem nauczyciel, który tak zaplanuje pobyt studenta w placówce 

dydaktyczno-wychowawczej, by ten miał jak najwięcej sposobności do integracji wiedzy 

teoretycznej z praktyką. 

Warto w tym miejscu podkreślić, że studenci nie mają zajęć w szkole ćwiczeń, a swoją 

pierwszą w życiu lekcję z historii przeprowadzą pod kierunkiem opiekuna praktyki. To 

właściwie w szkole, w której zdecydowali się odbywać praktykę nastąpi (oby łagodne!) 

przejście od właściwej laboratorium z Dydaktyki historii i symulacji różnych zadań 

przypisanych roli nauczyciela przedmiotu do odpowiedzialnych działań edukacyjnych, 

dotyczących konkretnych uczniów kl. IV-VIII. 

  



Student odbywa praktykę w dniach 1-28 września 2018 roku w wymiarze 120 godzin  

(4 tygodnie 20 dni roboczych).  

W tym czasie jest zobowiązany do: 

 zapoznania się z programem nauczania realizowanym przez nauczyciela opiekuna 

praktyki oraz przedmiotowym systemem oceniania z zakresu historii;  

 przejrzenia pakietu edukacyjnego, na podstawie którego opiekun praktyki wdraża 

hasła podstawy programowej Historii na II etapie edukacji; 

 zorientowania się w zasobach szkolnego centrum informacji i warsztacie pracy 

nauczyciela historii pod kątem ich wykorzystania do przeprowadzenia zaplanowanych 

lekcji; 

 obserwacji minimum 4 lekcji historii przeprowadzonych przez opiekuna praktyki; 

 samodzielnego przygotowania i przeprowadzenia minimum 25 lekcji historii (w miarę 

możliwość przynajmniej trzech lekcji w klasie IV; reszty zaś w klasach V-VI oraz 

VII-VIII/ewentualnie III gimnazjum* w oparciu o zatwierdzony przez opiekuna 

praktyki konspekt (w przypadku realizacji tego samego tematu w różnych klasach 

ewentualne różnice należy odnotować w rubryce uwagi). 

*W przypadku małej szkoły lub specyficznej organizacji pracy nauczyciela historii praktyka może być 

wydłużona o kilka dni. Nie może ona jednak kolidować z obowiązkowymi zajęciami studenta w Uczelni. 

 przygotowania środków dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia 

efektywnych zajęć z historii; 

 sprawdzenia przykładowych prac uczniowskich wykonanych podczas lekcji lub  

w ramach pracy domowej, np. dla chętnych; 

 pełnienia dyżurów w czasie przerw razem z nauczycielem opiekunem; 

 uczestniczenia w wybranych zajęciach pozalekcyjnych (kółko historyczne, zajęcia 

wyrównawcze z historii, praca z uczniem zdolnym, wycieczki, itp.); imprezach  

i uroczystościach szkolnych; zajęciach wychowawczych organizowanych m. in. przez 

opiekuna praktyki; zabraniu z Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, itp.; 

 w miarę możliwości udział w konferencji metodycznej w Miejskim Ośrodku Edukacji 

Nauczycieli w Bydgoszczy i/lub Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji 

Nauczycieli. 

  



II Cele praktyki w ujęciu operacyjnym. 

1. Wdrożenie posiadanej wiedzy teoretycznej do praktyki szkolnej, tj. do planowania  

i prowadzenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych. 

2. Pogłębienie znajomości założeń i treści programów nauczania w zakresie przedmiotu 

kierunkowego. 

3. Wypróbowanie swych umiejętności dydaktyczno-wychowawczych w naturalnych 

warunkach pracy szkoły. 

4. Zdobycie odpowiedniego zasobu spostrzeżeń i doświadczeń pedagogicznych. 

5. Rozbudzanie zamiłowania do pracy pedagogicznej oraz wyrobienie poczucia 

odpowiedzialności za jej wyniki. 

6. Kształtowanie u studentów twórczej i partnerskiej postawy w procesie nauczania-

uczenia oraz wychowania. 

III Organizacja praktyki i uwagi dotyczące jej realizacji 

1. Pierwszego dnia praktyki student wspólnie z nauczycielem-opiekunem i dyrektorem 

szkoły uzgadnia ramowy plan praktyki. 

2.  Program praktyki powinien być na bieżąco aktualizowany, a informacja o terminach, 

prowadzonych w poszczególnych tygodniach przez studenta lekcji przesyłana do 

opiekuna praktyk z ramienia Uczelni ewapuls@ukw.edu.pl, zobligowanego do ich 

hospitowania. 

3. W czasie praktyki student prowadzi systematycznie (4 tygodnie przez 5 dni 

roboczych) prowadzi w portfolio (skoroszyt) szczegółowy opis działań dydaktycznych 

i zajęć wychowawczych, do których został zobligowany w punkcie I regulaminu. 

4. Student prowadzi wszelkie formy zajęć dydaktyczno-wychowawczych pod 

kierunkiem nauczyciela-opiekuna praktyki. Sumiennie wykonuje zadania z programu 

praktyki, przestrzega dyscypliny pracy oraz dostosowuje się do obowiązujących 

zarządzeń dyrekcji i władz oświatowych. 

5.  Student przynosi portfolio na pierwsze zajęcia z dydaktyki historii w roku 

akademickim 2018/2019, zaś w ciągu 7 dni roboczych po zakończeniu praktyki 

przedstawia opiekunowi praktyki z ramienia uczelni: dwa opisy obserwowanych 

lekcji; cztery wybrane konspekty, będące swoistą wizytówką Jego działań 

dydaktycznych oraz opinię o odbytej praktyce wystawionej przez dyrekcję szkoły 

(druk w załączeniu). Opinię podpisują opiekun praktyki i dyrektor szkoły/placówki. 

Portfolio z opisem przebiegu praktyki powinno zawierać wszystkie wymienione 

poniżej elementy. 
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Zawartość portfolio (skoroszyt/ segregator) 

1. Strona tytułowa: 

 imię i nazwisko studenta, 

 kierunek studiów, 

 nazwa i adres szkoły, w której odbywała się praktyka, 

 imię i nazwisko opiekuna praktyki, 

2.  Tygodniowy plan praktyki wg wzoru: 

 

Pieczątka szkoły 

Tygodniowa karta zajęć studenta 

Rozkład zajęć studenta  

…………………………………………………………………………………………. 

w ……………… tygodniu praktyki od …………….... do …………………..…… 

Zakres czynności Pn. Wt. Śr. Czw

. 

Pt. 

Obserwacja lekcji (godzina lekcyjna, klasa)      

Prowadzenie lekcji (godzina lekcyjna, klasa)      

Pełnienie dyżurów        

Zapoznanie się z warsztatem pracy nauczyciela      

Udział w zajęciach pozalekcyjnych  

(termin, nazwa zajęć)  
     

 

Udział w innych zajęciach 

……………………………………………………………………………………… 

Podpis nauczyciela-opiekuna 

 

3. Karty (20) z dziennym harmonogram czynności wykonanych w szkole i w domu 

związanych z praktyką z podaniem liczby godzin pracy w roli nauczyciela.  

   

4.  Opis obserwowanych lekcji przeprowadzonych przez opiekuna praktyki  

i (o ile to możliwe) koleżankę/kolegę odbywającego praktykę z tego samego 

przedmiotu, zawierający informacje o zastosowanych metodach, środkach 

dydaktycznych, pytaniach kierowanych do uczniów, notatce, zadaniu domowym 

oraz  przebiegu lekcji. 

5.  Konspekty przeprowadzonych lekcji z samooceną studenta. 

6.  Opis zajęć pozalekcyjnych obserwowanych przez studenta. 

7.  Autoewaluacja praktyki- opinia studenta o odbytej praktyce. 



IV Zadania opiekuna praktyki 

1. Inspiruje, wspiera, ukierunkowuje i ocenia działania dydaktyczno-wychowawcze 

studenta-praktykanta. 

Uwaga !!! 

Wcześniejsza akceptacja konspektu przez opiekuna – praktyka jest 

warunkiem dopuszczającym studenta do prowadzenia lekcji. 

2. Omawia lekcje studenta-praktykanta zwracając szczególną uwagę na: stopień 

realizacji celów, poprawność formułowanych przez studenta pytań, dobór metod  

i środków dydaktycznych, atrakcyjność lekcji oraz umiejętność zainteresowania uczniów 

historią i motywowania ich do twórczej i efektywnej  pracy na lekcji. 

V Ocena końcowa praktyki. 

Ocenę końcową z praktyki wpisuje do indeksu opiekun praktyki z ramienia uczelni. Ocena ta 

jest wypadkową ocen: 

 wystawionej przez nauczyciela, opiekuna w porozumieniu z dyrektorem placówki, 

w której miała miejsce praktyka (druk w załączeniu) z uwzględnieniem spostrzeżeń opiekuna 

praktyki, dotyczących predyspozycji studenta do wykonywania zawodu nauczyciela 

(umiejętności nawiązywania przez Niego kontaktów interpersonalnych, Jego zdolności 

do partnerskiego przewodzenia, pomysłowości inicjatywy, pracowitości, 

zaangażowania i zdyscyplinowania, dociekliwości, wytrwałości i konsekwencje 

w działaniu); 

 uzyskanej od nauczyciela akademickiego na podstawie dokumentacji praktyki (portfolio ze 

szczególnym uwzględnieniem dwóch notatek z obserwacji, czterech (wybranych przez 

studenta) konspektów lekcji zawierające w miarę możliwości uwagi opiekuna praktyki 

oraz obowiązkowo samoocenę studenta) por. punkt III/ 5). 

Program opracowała dr Ewa Puls – opiekun praktyki z ramienia UKW.  

Kontakt pod adresem: ewapuls@ukw.edu.pl.  

i/lub telefoniczny przez sekretariaty:  

 Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych, tel. 52 325 92 00; 

 Studium Praktyk Zawodowych 52 340 12 62, 52 341 20 45, 52 360 87 16 wew. 31, 32 i 33. 
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OCENA Z PRAKTYKI 

Oceny końcowe praktyk są wypadkową ocen uzyskanych przez studenta od nauczyciela 

opiekuna wystawianych w porozumieniu z dyrektorem placówki w której miała miejsce 

praktyka oraz od prowadzącego ćwiczenia z dydaktyki za dokumentację praktyk. 

Wystawiając ocenę końcową bierze się pod uwagę także uwagi i spostrzeżenia nauczyciela 

opiekuna spisane na opinii (na niej także nauczyciel umieszcza ocenę z praktyki). 

Ważne jest, w jaki sposób nauczyciel ocenia umiejętności nawiązywania kontaktów 

interpersonalnych przez studenta, zdolności do partnerskiego przewodzenia, pomysłowość, 

inicjatywę, pracowitość, zaangażowanie i zdyscyplinowanie, dociekliwość, wytrwałość 

i konsekwencje w działaniu. 

Przy analizie dokumentacji zwraca się szczególną uwagę na umiejętność i poprawność 

formułowania pytań, atrakcyjność lekcji, różnorodność form zapisu notatki z lekcji, 

stosowania różnych metod i technik nauczania, swobodne posługiwanie się środkami 

dydaktycznymi w tym prezentacją multimedialną. 


