Wydział Anglistyki

Praktyka pedagogiczna – język angielski
dla studentów Wydziału Anglistyki UAM
kierunek: filologia angielska, studia II stopnia, stacjonarne
Uwagi ogólne:
1.

Organizację i przebieg praktyk studenckich reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do
wykonywania zawodu nauczyciela. Na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.poz. 1668, z późn. zm.)

2.

Praktyki podlegają obowiązkowemu zaliczeniu równorzędnemu z innymi zajęciami objętymi planem
studiów.
Opiekę nad praktykami z ramienia uczelni sprawuje i je zalicza koordynator praktyk dr Anna Broszkiewicz.
Od strony formalnej (dokumenty finansowe – umowy, rachunki) opiekę sprawuje dr Anna Broszkiewicz.

3.

Student rozpoczyna praktykę w placówce edukacyjnej po uprzednim przeszkoleniu przez koordynatora
praktyk.

4.

Opiekunem studenta w placówce edukacyjnej jest nauczyciel języka angielskiego, z którym praktykant
ustala terminy wizyt i konsultuje na bieżąco przebieg praktyki.

5.

W trakcie odbywania praktyki student realizuje program praktyki i podporządkowuje się organizacji
pracy w placówce.

6.

Student przed rozpoczęciem praktyki przedkłada Dyrektorowi placówki skierowanie na praktykę i program
praktyki.

Miejsce odbywania praktyki:
Praktyki na studiach II stopnia odbywają się w szkole ponadpodstawowej (60h). Szkołę wskazuje studentowi
koordynator praktyk lub wybierana jest samodzielnie przez praktykanta.

Czas trwania praktyki:
Praktyka obejmuje razem 60 godzin podzielonych w następujący sposób:
- 15 godzin poświęconych na obserwacje;
- 5 godzin poświęconych na współdziałanie z opiekunem praktyk w przygotowaniu i prowadzeniu lekcji;
- 15 godzin poświęconych na prowadzenie zajęć z języka angielskiego;
- 25 godzin poświęconych na wykonanie wszelkich zadań związanych z realizacją praktyki dydaktycznej,
(wykonanie zadań obserwacyjnych, uczestnictwo w forum dyskusyjnym, wypełnienie dziennika praktyk,
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odbycie konsultacji z nauczycielem - opiekunem praktyk, przygotowanie praktykanta do lekcji,
sporządzenie scenariuszy lekcji, omówienie lekcji z nauczycielem-opiekunem).

Cele praktyki:
Głównym celem praktyki jest kształtowanie kompetencji dydaktycznych przez:
1) zapoznanie się ze specyfiką szkoły lub placówki, w której praktyka jest odbywana;
2) obserwowanie czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk w toku prowadzonych przez niego lekcji;
3) współdziałanie z opiekunem praktyk w planowaniu i przeprowadzaniu lekcji;
4) pełnienie roli nauczyciela;
5) analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych.
Zadania studentów podczas praktyki obserwacyjnej:
1) uczestnictwo w zajęciach z języka angielskiego (typ zajęć do ustalenia z nauczycielem - opiekunem praktyk);
2) wykonanie 10 zadań obserwacyjnych (tzw Lesson Observation Tasks): zadania są umieszczone na platformie
edukacyjnej moodle;
3) aktywne i systematyczne uczestnictwo w forum dyskusyjnym dotyczącym praktyki pedagogicznej na
platformie edukacyjnej moodle.
Zadania studentów podczas praktyki dydaktycznej:
1) współdziałanie z nauczycielem w przygotowaniu i przeprowadzeniu wymaganej liczby lekcji;
2) przeprowadzenie wymaganej liczby lekcji;
3) aktywne uczestnictwo w życiu szkoły na płaszczyźnie języka angielskiego (formy do ustalenia z
nauczycielem - opiekunem praktyk).

Warunki zaliczenia praktyki:
Praktykę zalicza wydziałowy koordynator praktyk na podstawie:
1) wykonania przez studenta zadań związanych z realizacją praktyk na platformie moodle (zadania
obserwacyjne, systematyczne i aktywne uczestnictwo w forum praktykantów);
2) przygotowanej i przeprowadzonej w całości przez studenta praktykanta lekcji dyplomowej nagranej lub
obserwowanej, a następnie ocenionej przez nauczyciela dydaktyki języka angielskiego na Wydziale
Anglistyki UAM;
3) przedłożonego przez studenta dziennika praktyk zawierającego:
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- harmonogram praktyk (rejestr lekcji obserwowanych, prowadzonych wspólnie z nauczycielem i
prowadzonych samodzielnie) potwierdzony podpisem i pieczątką przez placówkę, w której student odbywał
praktykę;
- sprawozdanie z przebiegu praktyk;
- opinię o pracy praktykanta sporządzoną przez opiekuna praktyk z ramienia szkoły wraz z oceną końcową
wyrażoną stopniem (bardzo dobry, dobry, dostateczny lub niedostateczny).
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