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Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna 

w Białymstoku 

 

 

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I PRZEBIEGU PRAKTYKI 

JĘZYK ANGIELSKI W PEDAGOGICE PRZEDSZKOLNEJ I 

WCZESNOSZKOLNEJ 

 

studia podyplomowe 

 

WSTĘP 

 

1. Praktyki słuchaczy studiów podyplomowych Język angielski w pedagogice przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej odbywają się w 2 i 3 semestrze studiów podyplomowych. Placówkę i 

nauczyciela – opiekuna słuchacze wybierają samodzielnie (studenci mogą odbywać praktyki w 

przedszkolach, szkołach podstawowych i placówkach kształcących uczniów na etapie 

przedszkolnych i wczesnoszkolnym w zakresie kompetencji językowych).  

2. Słuchacze studiów podyplomowych Język angielski w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

powinni odbyć praktyki ciągle w wymiarze 60 godzin dydaktycznych.  

3. W ramach całej praktyki należy obowiązkowo poprowadzić samodzielnie zajęcia z języka 

angielskiego w ilości przynajmniej 15 godzin w przedszkolu i 15 godzin w szkole 

podstawowej. Pozostałą część praktyki w wymiarze 30 godz. należy odbyć w przedszkolu 

lub w szkole (klasy I-III). 

4. W trakcie praktyk student realizuje następujące formy aktywności: 

a. obserwowanie zajęć z języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych;; 

b. asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia z języka angielskiego; 

c. samodzielne prowadzenie zajęć z języka angielskiego; 

5. Podczas praktyk obserwacyjnych słuchacze wypełniają dzienniki praktyk według wzorów 

(wykaz tematów jednostek lekcyjnych wraz z ewentualnym komentarzem i podpisem opiekuna 
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praktyk oraz zaświadczenie o odbyciu praktyk wystawionego przez organ prowadzący 

placówkę); dzienniki praktyk obserwacyjnych należy złożyć przed rozliczeniem semestru u 

opiekuna praktyk.  

6. W ramach zaliczenia praktyk czynnych słuchacze umieszczają w dzienniczkach praktyk 

scenariusze przeprowadzonych zajęć oraz opinię o praktykancie wystawioną przez opiekuna 

praktyk. 

 

 

CELE PRAKTYKI  

 

1.  Gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela 

języka angielskiego i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej 

(metodyki nauczania) języka angielskiego z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu 

praktycznym.  

2. Kształtowanie kompetencji praktycznych poprzez zapoznanie studentów ze specyfiką 

placówki, w której praktyka jest odbywana, a w szczególności: 

3. Poznanie realizowanych przez nią zadań, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, 

pracowników, oraz prowadzonej dokumentacji. 

4. Współpraca z opiekunem praktyk w podejmowaniu działań wynikających z zastanych 

sytuacji oraz samodzielne podejmowanie odpowiednich działań. 

5. Analiza i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń 

zawodowych, w tym prowadzenie dokumentacji praktyki, konfrontowanie wiedzy 

teoretycznej z praktyką, ocenę własnego funkcjonowania w toku realizowania zadań 

(dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron). 

6. Ocena przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji zamierzonych celów, konsultacje z 

opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych sytuacji i przeprowadzanych działań, 

omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów (słuchaczy). 

7. Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela języka angielskiego: 

a. zastosowanie i weryfikowanie wiedzy metodyczno-językowej i innych                 

umiejętności zdobytych podczas kursu oraz praktyczne wykorzystanie jej w pracy z 

dziećmi; 

b. samodzielne opracowanie zajęć języka angielskiego z dziećmi oraz skonsultowanie 

scenariusza zajęć z nauczycielem-opiekunem; tematy zajęć i związane z nimi zakresy 

materiału słuchacz powinien znać co najmniej na 3 dni przed ich realizacją; zajęcia 
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mogą być przeprowadzone po zatwierdzeniu scenariusza przez nauczyciela-opiekuna 

na dzień przed ich przeprowadzeniem, akceptacja nauczyciela powinna zostać 

wpisana na scenariuszu zajęć. 

c. wykonywanie pracy w charakterze asystenta nauczyciela (branie udziału w 

sprawdzaniu zeszytów przedmiotowych, prac domowych i klasowych, ocenianie ich, 

prowadzenie pracy indywidualnej z dziećmi uzdolnionymi i o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych; 

d. samodzielne przygotowywanie pomocy dydaktycznych potrzebnych do 

przeprowadzenia lekcji;  

e. pomoc podczas przygotowania imprez przedszkolnej lub szkolnej zawierającej 

elementy języka angielskiego i kultury krajów anglojęzycznych.  

 

 

ORGANIZACJA I PRZEBIEG PRAKTYKI 

 

1. Student jest zobowiązany  do zgłoszenia się do dyrektora/kierownika instytucji wraz ze 

skierowaniem na praktykę. 

2. Student odbywa praktykę pod kierunkiem opiekuna, który jest bezpośrednim przełożonym w 

czasie jej trwania. 

3. W  czasie  odbywania  praktyki  student  podlega  obowiązującej  w  instytucji  dyscyplinie 

pracy. 

 

Zaleca się aby słuchacz: 

1. Poznał  dokumentację  pracy  szkoły/przedszkola  poprzez rozmowę  z  dyrektorem, 

pedagogiem  szkolnym, wychowawcą, opiekunem praktyki itp.  

2. Przygotowywał  zajęcia  próbne  samodzielnie,  ale  skonsultował  szczegółowy  scenariusz 

lekcji/zajęć  z  nauczycielem  –  opiekunem.  Tematy  lekcji/zajęć  i  związane  z  nimi  

zakresy materiału słuchacz powinien znać co najmniej na 3 dni przed ich realizacją. Lekcje 

(zajęcia) mogą być przeprowadzone wyłącznie po zatwierdzeniu scenariusza przez opiekuna, 

na dzień przed ich przeprowadzeniem. Opiekun praktyki wpisuje na scenariuszu akceptację.  

3. Wykonywał  pracę  w  charakterze  asystenta  nauczyciela,  np.  brał  udział  w  sprawdzaniu 

zeszytów  przedmiotowych,  prac  domowych,  ćwiczeń  i  prac  klasowych  z  próbą  ich  

oceny, prowadził pracę indywidualną z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
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DOKUMENTACJA PRAKTYKI 

 

1. Student prowadzi Dziennik praktyk, w którym powinien opisywać wykonywane czynności 

oraz uwagi o ich realizacji. 

2. Opiekun  praktyki  w  instytucji  potwierdza  w  dzienniczku  praktyk,  w  miejscu  do  tego  

przeznaczonym, wszystkie czynności wykonane przez studenta, a na zakończenie praktyki  

sporządza opinię i wystawia ocenę (5, 4+,4 ,3+, 3) 

3. W przypadku niezaliczenia praktyki opiekun wpisuje ocenę niedostateczną, co zobowiązuje  

słuchacza do ponownego odbycia praktyki w wymaganym wymiarze (60 godzin) 

4. Odbycie praktyk w dzienniczku praktyki stwierdza dyrektor/kierownik instytucji. 

5. Wypełniony  i  potwierdzony  przez  dyrektora/kierownika  instytucji  dzienniczek  praktyk  

student  przedkłada  w  Rektoracie  po  zakończeniu  praktyki (najpóźniej do 15 czerwca)  

6. Zaliczeniem praktyki jest wpisanie oceny w indeksie i w dzienniku praktyk przez  

opiekuna praktyk  lub osobę  wskazaną  przez  Rektora.  

7. Na ocenę z praktyki składają się: ocena wystawiona przez opiekuna praktyk z placówki, w 

której słuchacz odbywał praktykę oraz ocena przedstawionej dokumentacji przebiegu 

praktyki umieszczona w Dzienniku praktyk. Formalnym wyrazem zaliczenia praktyki jest 

dokonanie wpisu oceny w Dzienniku praktyk (umotywowanie w przypadku oceny innej niż 

wystawiona przez opiekuna praktyk) oraz dokonanie wpisu oceny do protokołu i Wirtualnego 

Dziekanatu przez opiekuna praktyki z ramienia Uczelni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


