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Schemat – PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ opr. merytoryczne dr. L. Wachecka ‐Kotkowska

ETAP PRZYGOTOWAWCZY
Szkolenie BHP

Zapoznanie się z Regulaminem
Pracy

Zapoznanie się z Regulaminem
o ochronie danych osobowych

Zapoznanie się z zasadami i
celami funkcjonowania
Instytucji

Zapoznanie się ze strukturą
Instytucji

Zapoznanie się z obiegiem
dokumentacji, techniką ich
prowadzenia

Zapoznanie się z obowiązującymi przepisami prawnymi,
stanowiącymi podstawę funkcjonowania Instytucji

Zapoznanie się ze ścieżkami problemowymi
prowadzonymi przez Instytucję

ETAP WYKONAWCZY
Praktykant zobligowany jest do:
Wykonywania poleceń i zadań bezpośrednich przełożonych

Czynnego udziału w organizacji pracy Instytucji przyjmującej

Prowadzenia dokumentacji powierzonych zadań
(opcjonalnie)

Obsługi klienta/petentów
(opcjonalnie)

Prowadzenia pracy biurowej i czynności operacyjnych

ETAP EWALUACJI
Ocena postępów Praktykanta przez zakładowego opiekuna praktyk
Ocena praktyk zawodowych przez Praktykanta
Ocena praktyki zawodowej przez Opiekuna Praktyk WNG

Praktyki zawodowe realizowane są przez studentów zgodnie z programem studiów.
Za organizację i przebieg praktyk zawodowych odpowiada wydziałowy pełnomocnik
Dziekana ds. praktyk zawodowych. W celu ułatwienia studentom kontaktu z osobami
kierującymi organizacją praktyk powołano także kierunkowych opiekunów praktyk
zawodowych.
Nadrzędnym dokumentem regulującym organizację praktyk zawodowych na WNG
jest Zarządzenie nr 7 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 29.10.2010 r. Na jego
podstawie został opracowany schemat programu praktyki zawodowej.
Opiekunowie niektórych kierunków studiów realizowanych na WNG opracowali
regulaminy praktyki zawodowej, uwzględniające specyfikę poszczególnych kierunków.

Regulamin praktyki pedagogicznej ciągłej z przyrody w szkole podstawowej dla studentów kierunku
Geografia, specjalności nauczycielskiej Uniwersytetu Łódzkiego (PPZ_Podst.)
Praktyka pedagogiczna ciągła jest istotnym elementem przygotowania studentów kierunku
Geografia, specjalności nauczycielskiej do pracy dydaktycznej w szkole podstawowej.
Celem praktyki jest poznanie przez studenta pracy nauczyciela przyrody w szkole podstawowej oraz
praktyczne doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych.
Praktyka trwa 4 tygodnie, w czasie których student ma obowiązek odbycia 75 godzin zajęć
w wybranej szkole podstawowej.
Praktyka studenta obejmuje następujące rodzaje zajęć:
a) hospitację lekcji prowadzonych przez nauczyciela ‐ opiekuna ;
b) przygotowanie i prowadzenie lekcji przez studenta w wymiarze 15 godzin po 1‐2 godz. dziennie
począwszy od czwartego dnia praktyk;
c) uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych (kołach zainteresowań, wycieczkach, godzinach
wychowawczych, spotkaniach z rodzicami);
d) obserwację i (w miarę możliwości) pomoc nauczycielowi ‐ opiekunowi w:
‐ pełnieniu roli wychowawcy,
‐ pracy z uczniami zdolnymi i słabymi,
‐ pracy z uczniem o indywidualnym toku nauczania,
‐ innych zadaniach nauczyciela przyrody i wychowawcy;
e) pomoc uczniom w przygotowaniu się do konkursów, turniejów, olimpiad itp. o tematyce
przyrodniczej;
f) konsultacje z nauczycielem ‐ opiekunem odnośnie przedłożonych przez studenta konspektów.
Konspekty powinny zostać zatwierdzone przez nauczyciela przed prowadzeniem lekcji przez
studenta;
g) zapoznanie się z dokumentacją szkoły (planem dydaktyczno ‐ wychowawczym, dziennikiem
lekcyjnym, wewnątrzszkolnym i przedmiotowym systemem oceniania, dziennikiem koła
zainteresowań, itp.).
Warunki zaliczenia praktyki pedagogicznej:
a) pozytywna ocena 15 lekcji przeprowadzonych przez studenta;
b) udział w 60 godzinach zajęć udokumentowany wpisami do dziennika praktyk. Zajęcia mogą
obejmować:
‐ hospitacje lekcji prowadzonych przez nauczyciela ‐ opiekuna lub innego praktykanta,
‐ udział w zajęciach pozalekcyjnych, np. kołach zainteresowań o tematyce przyrodniczej;
c) pozytywna recenzja nauczyciela ‐ opiekuna praktyk wpisana (co najmniej na 1 stronę) do
dzienniczka praktyk (zakończona oceną na stopień);

d) złożenie wypełnionego dziennika praktyk wraz z konspektami lekcji do Zakładu Dydaktyki Geografii
UŁ w ciągu tygodnia od daty zakończenia praktyk;
e) przeprowadzenie obserwacji dydaktycznych lub pracy badawczej o tematyce ustalonej przez
Zakład Dydaktyki Geografii UŁ.
Uwaga! W przypadku udokumentowanej choroby studenta trwającej dłużej niż 1 tydzień, czas praktyk należy
przedłużyć o czas trwania choroby.

Regulamin praktyki pedagogicznej ciągłej w gimnazjum dla studentów kierunku Geografia,
specjalności nauczycielskiej Uniwersytetu Łódzkiego (PPZ_Gim.)















Praktyka pedagogiczna ciągła jest istotnym elementem przygotowania studentów geografii do pracy
dydaktycznej w szkole.
Celem praktyki jest poznanie przez studenta pracy nauczyciela geografii w szkole oraz praktyczne
doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych.
Praktyka trwa 4 tygodnie, w czasie których student ma obowiązek odbycia 75 godzin zajęć w
wybranej szkole.
Praktyka studenta obejmuje następujące rodzaje zajęć:
hospitację lekcji prowadzonych przez nauczyciela ‐ opiekuna ;
przygotowanie i prowadzenie lekcji przez studenta w wymiarze 15 godzin po 1‐2 godz. dziennie
począwszy od czwartego dnia praktyk;
uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych (kołach zainteresowań, wycieczkach, godzinach
wychowawczych, spotkaniach z rodzicami);
obserwację i (w miarę możliwości) pomoc nauczycielowi ‐ opiekunowi w:
‐ pełnieniu roli wychowawcy,
‐ pracy z uczniami zdolnymi i słabymi,
‐ pracy z uczniem o indywidualnym toku nauczania,
‐ innych zadaniach nauczyciela geografii i wychowawcy;
pomoc uczniom w przygotowaniu się do konkursów, turniejów, olimpiad itp. o tematyce geograficznej;
konsultacje z nauczycielem ‐ opiekunem odnośnie przedłożonych przez studenta konspektów. Konspekty
powinny zostać zatwierdzone przez nauczyciela przed prowadzeniem lekcji przez studenta;
zapoznanie się z dokumentacją szkoły (planem dydaktyczno ‐ wychowawczym, dziennikiem lekcyjnym,
wewnątrzszkolnym i przedmiotowym systemem oceniania, dziennikiem koła zainteresowań, itp.).
Warunki zaliczenia praktyki pedagogicznej:
pozytywna ocena 15 lekcji przeprowadzonych przez studenta;
udział w 60 godzinach zajęć udokumentowany wpisami do dziennika praktyk. Zajęcia mogą obejmować:
‐ hospitacje lekcji prowadzonych przez nauczyciela ‐ opiekuna lub innego praktykanta,
‐ udział w zajęciach pozalekcyjnych, np. kołach zainteresowań o tematyce geograficznej;
pozytywna recenzja nauczyciela ‐ opiekuna praktyk wpisana (co najmniej na 1 stronę) do dzienniczka
praktyk (zakończona oceną na stopień);
złożenie wypełnionego dziennika praktyk wraz z konspektami lekcji do Zakład Dydaktyki Geografii UŁ
w ciągu tygodnia od daty zakończenia praktyk;
przeprowadzenie obserwacji dydaktycznych lub pracy badawczej o tematyce ustalonej przez Zakład
Dydaktyki Geografii UŁ.

Uwaga! W przypadku udokumentowanej choroby studenta trwającej dłużej niż 1 tydzień, czas praktyk należy
przedłużyć o czas trwania choroby.

Regulamin praktyki pedagogicznej ciągłej w szkołach ponadgimnazjalnych dla studentów
kierunku Geografia, studiów uzupełniających (magisterskich) Uniwersytetu Łódzkiego
(PPZ_Pgim)
Praktyka pedagogiczna ciągła jest istotnym elementem przygotowania studentów geografii do pracy
dydaktycznej w szkole.
















Celem praktyki jest poznanie przez studenta pracy nauczyciela geografii w szkole oraz praktyczne
doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych.
Student ma obowiązek odbycia 36 godzin zajęć w wybranej szkole ponadgimnazjalnej:
‐ w indywidualnym terminie, nie krótszym niż 2 tygodnie (praktyka nie może kolidować z zajęciami na
uczelni),
lub
‐ w ciągu 2 ‐ tygodniowym w pierwszej połowie września danego roku.
Praktyka studenta obejmuje następujące rodzaje zajęć:
hospitację lekcji prowadzonych przez nauczyciela ‐ opiekuna ;
przygotowanie i prowadzenie lekcji przez studenta w wymiarze 10 godzin po 1‐2 godz. dziennie
począwszy od trzeciego dnia praktyk
uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych (kołach zainteresowań, wycieczkach, godzinach
wychowawczych, spotkaniach z rodzicami);
obserwację i (w miarę możliwości) pomoc nauczycielowi ‐ opiekunowi w:
‐ pełnieniu roli wychowawcy,
‐ pracy z uczniami zdolnymi i słabymi,
‐ pracy z uczniem o indywidualnym toku nauczania,
‐ innych zadaniach nauczyciela geografii i wychowawcy;
pomoc uczniom w przygotowaniu się do konkursów, turniejów, olimpiad itp. o tematyce geograficznej;
konsultacje z nauczycielem ‐ opiekunem odnośnie przedłożonych przez studenta konspektów. Konspekty
powinny zostać zatwierdzone przez nauczyciela przed prowadzeniem lekcji przez studenta;
zapoznanie się z dokumentacją szkoły (planem dydaktyczno ‐ wychowawczym, dziennikiem lekcyjnym,
wewnątrzszkolnym i przedmiotowym systemem oceniania, dziennikiem koła zainteresowań, itp.).
Warunki zaliczenia praktyki pedagogicznej:
pozytywna ocena 10 lekcji przeprowadzonych przez studenta;
udział w 26 godzinach zajęć udokumentowany wpisami do dziennika praktyk. Zajęcia mogą obejmować:
‐ hospitacje lekcji prowadzonych przez nauczyciela ‐ opiekuna lub innego praktykanta,
‐ udział w zajęciach pozalekcyjnych, np. kołach zainteresowań o tematyce geograficznej;
pozytywna recenzja nauczyciela ‐ opiekuna praktyk wpisana (co najmniej na 1 stronę) do dzienniczka
praktyk (zakończona oceną na stopień);
złożenie wypełnionego dziennika praktyk wraz z konspektami lekcji do Zakładu Dydaktyki Geografii UŁ
w ciągu tygodnia od daty zakończenia praktyk
przeprowadzenie obserwacji dydaktycznych lub pracy badawczej o tematyce ustalonej przez Zakład
Dydaktyki Geografii UŁ.

Uwaga! W przypadku udokumentowanej choroby studenta trwającej dłużej niż 1 tydzień, czas praktyk należy
przedłużyć o czas trwania choroby.

