Regulamin praktyki pedagogicznej ciągłej dla studentów geografii
- studiów stacjonarnych
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 Pracowni Dydaktyki Geografii
w ciągu tygodnia od daty zakończenia praktyk;



przeprowadzenie obserwacji dydaktycznych lub pracy badawczej o tematyce ustalonej przez Pracownię
Dydaktyki Geografii.

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

