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Informacje dla studentów realizujących blok pedagogiczny  
na studia I i II stopnia - kierunek Geografia 

 
 

I. Przed rozpoczęciem praktyk 
 

W celu rozpoczęcia praktyk pedagogicznych należy  

1. Zgromadzić następujące dokumenty i zapoznać się z nimi:  

 pisma przewodnie do szkoły (zgoda Dyrekcji oraz pismo do Dyrekcji – 
podpisane przez Pełnomocnika Dziekana ds. Bloku Pedagogicznego), 

 regulamin praktyk dla nauczyciela,  

 kwestionariusz danych osobowych szkolnego Opiekuna praktyk do umowy 
zlecenie,  

 dziennik praktyk. 

2. Przed zgłoszeniem się do szkoły należy podstemplować pismo do Dyrekcji 
u Pełnomocnika Dziekana ds. Bloku Pedagogicznego (p. 103)  

3. Zgłosić się do szkoły w celu uzyskania zgody Dyrekcji na odbywanie praktyk. Dyrekcje 
powinna wyznaczyć nauczyciela, który będzie pełnił rolę szkolnego Opiekuna praktyk. 

4. Ustalić ze szkolnym Opiekunem szczegółowy harmonogram praktyk uwzględniając 
lekcje hospitowane i prowadzone /klasy, tematy, terminy/. 

5. Dostarczyć opiekunowi uniwersyteckiemu zgodę Dyrekcji szkoły na odbywanie 
praktyk.  

 
 

II. W trakcie praktyk 
 

1. W czasie trwania praktyki student powinien pozostawać do dyspozycji szkoły,  
w tym: 

 hospitować 30 lekcje przyrody/geografii (licencjat) i 10 lekcji geografii (studia 
magisterskie) 

 przeprowadzić 10 lekcji przyrody/geografii (licencjat) i 5 lekcji geografii (studia 
magisterskie) skonsultowanych wcześniej z nauczycielem – Opiekunem praktyk, 

 uczestniczyć aktywnie w omawianiu prowadzonych i hospitowanych lekcji, 

 uczestniczyć w dyżurach, apelach, zajęciach pozalekcyjnych, lekcjach 
wychowawczych  itp., 

 uczestniczyć w zebraniach z rodzicami, radach pedagogicznych, spotkaniach z 
psychologiem i pedagogiem szkolnym. 

 

2. Student zobowiązany jest do przekazania Opiekunowi uniwersyteckiemu rozkładu i 
terminów prowadzonych przez siebie lekcji (drogą elektroniczną lub osobiście). 

 j.angiel@uw.edu.pl lub alina.awramiuk@uw.edu.pl 
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III. Zaliczenie praktyk 
 

W celu uzyskania zaliczenia praktyk należy przedłożyć Opiekunowi uniwersyteckiemu 
następujące dokumenty: 

1. Dzienniczek praktyk z:  

 potwierdzeniem przez szkołę odbycia praktyki,  

 informacją o wszystkich pracach wykonywanych podczas praktyki (tj. lekcje 

 hospitowane i prowadzone, konsultacje, dyżury, spotkania z psychologiem/  

 pedagogiem szkolnym, przygotowanie do zajęć itp.),   

 opinią i oceną wystawioną przez szkolnego Opiekuna praktyk,  

 uwagami studenta o przebiegu praktyki.  

2. Konspekty wszystkich przeprowadzonych przez siebie lekcji przyrody lub geografii 
podpisane przez szkolnego Opiekuna.  

3. Sprawozdanie z praktyk pedagogicznych w zakresie pełnionych zadań opiekuńczo-

wychowawczych1. W tym: poznanie realizowanych przez szkołę zadań opiekuńczo-
wychowawczych; obserwowanie czynności wychowawczych podejmowanych przez Opiekuna 
praktyk, współdziałanie z nauczycielami w sprawowaniu opieki i nadzoru, pełnienie roli 
opiekuna-wychowawcy oraz analizę i interpretację zaobserwowanych sytuacji i zdarzeń 
pedagogicznych.   Sprawozdanie powinno być  podpisane przez szkolnego Opiekuna praktyk. 

 
 

IV. Terminy  
 

1. Praktyki pedagogiczne najlepiej odbyć w trakcie realizacji bloku pedagogicznego.  

2. Ostateczny terminem rozliczenia się z odbycia całości praktyk pedagogicznych:  

   studia I stopnia (150 godz. , przyroda/geografia)  koniec czerwca III roku bloku,  

   studiach II stopnia (60 godz., geografia) koniec września IV roku bloku.  

3. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Opiekuna uniwersyteckiego, realizację praktyk 
można przedłużyć. 

 
 

V. Uwagi 
 

1. Opiekunami uniwersyteckimi praktyk są dr hab. Joanna Angiel i dr Alina Awramiuk-
Godun (Pełnomocnik Dziekana ds. Bloku Pedagogicznego) 

2. W ramach praktyk należy również uwzględnić czas poświęcony na przygotowanie do 
prowadzonych lekcji (w domu, w szkole lub bibliotece). 

                                                 
1 Dotyczy tylko studentów  odbywających praktyki pedagogiczne na studiach I stopnia (licencjat).  


