RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ
Zadania do realizacji w toku praktyki:
I. ZAPOZNANIE SIĘ ZE STRUKTURĄ I ORGANIZACJĄ SZKOŁY:
 statut szkoły,
 organy zarządzające szkołą (dyrekcja, rada pedagogiczna, rada szkoły, rada rodziców, rada uczniów),
 typy szkół, kierunki kształcenia, specjalizacje,
 sylwetka i perspektywy zawodowe absolwenta,
 baza dydaktyczno-wychowawcza (stan istniejący, potrzeby)
 zasady współpracy z rodzicami i środowiskiem,
 ogólne problemy funkcjonowania szkoły.
II. POZNANIE DOKUMENTACJI SZKOLNEJ:
 rodzaje dokumentów i ich obieg,
 plany dydaktyczno-wychowawcze,
 podstawa programowa kształcenia ,
 standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu,
 programy nauczania wybranych przedmiotów,
 dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa,
 dokumentacja pracy pozalekcyjnej,
 dokumentacja biblioteczna,
 dokumentacja współpracy z innymi jednostkami.
III. PRZYGOTOWANIE DO SAMODZIELNEJ PRACY:
 analiza programu nauczania wybranego przedmiotu,
 zapoznanie się z obudową dydaktyczną programu nauczania wybranego przedmiotu,
 obserwacja i omówienie 10 wybranych zajęć dydaktycznych,
 przygotowanie, przeprowadzenie i omówienie lekcji próbnej,
 obserwacja zajęć terenowych lub warsztatowych,
 obserwacja lekcji wychowawczej,
 udział w posiedzeniu rady pedagogicznej,
 udział w uroczystościach szkolnych,
 udział w spotkaniu z rodzicami,
 obserwacja pracy samorządu szkolnego,
 obserwacja pozalekcyjnych form pracy,
 obserwacja atmosfery panującej w szkole, sposobów komunikacji, realizowania celów wychowawczych.
IV. SAMODZIELNA PRACA SŁUCHACZA W SZKOLE:
 przygotowanie konspektów 5 wybranych jednostek metodycznych,
 przygotowanie obudowy dydaktycznej do wybranych jednostek metodycznych,
 samodzielne przeprowadzenie 5 jednostek metodycznych,
 przygotowanie testu i przeprowadzenie badania osiągnięć po zrealizowaniu jednostek metodycznych,
 omówienie z opiekunem przeprowadzonych zajęć, uzupełnienie konspektów o uwagi dotyczące
przeprowadzonych zajęć,
 przygotowanie i przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej na zakończenie praktyki.
V. WYMOGI ZALICZENIOWE:
Zaliczenia praktyki pedagogicznej w formie opisowej dokonuje opiekun praktyki w „Karcie przebiegu i zaliczenia
praktyki” słuchacza.
Wpisu do karty zaliczeń dokonuje koordynator praktyk pedagogicznych CPiP po przedłożeniu opracowania
„Sprawozdanie z przebiegu praktyki pedagogicznej
w szkole ……………………………………………….”
które powinno zawierać:
 opis szkoły, jej organizacji i struktury,
 opis doświadczeń słuchacza związanych z udziałem w życiu szkoły,
 plan dydaktyczny nauczania wybranego przedmiotu (na jeden semestr),
 arkusze obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela-opiekuna,
 konspekty przeprowadzonych zajęć edukacyjnych wraz z obudową dydaktyczną,
 przykłady sprawdzianów osiągnięć wraz z analizą wyników przeprowadzonych sprawdzianów,
 ankieta ewaluacyjna wraz z analizą wyników.

