PROGRAM PIERWSZEJ PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ DLA STUDENTÓW III ROKU
(STUDIA STACJONARNE 1 STOPNIA)
Kierunek: wychowanie fizyczne, specjalność nauczycielska
1. Czas trwania praktyki:

4 TYGODNIE

60 godzin udokumentowanych protokołami hospitacji i samodzielnie prowadzonych lekcji
oraz opisem zadań z dokumentacji uzupełniającej
Każdego studenta obowiązuje codzienna obecność w szkole co najmniej przez 4 godziny.
W przypadku zajęć sportowych realizowanych w soboty i umieszczonych w planie praktyki
student ma prawo do innego dnia wolnego w tygodniu.
2. Podział godzin:
− hospitacje lekcji
15 godzin
w tym: co najmniej po jednym bloku zajęć w klasie I, II i III
− prowadzenie lekcji
30 godzin
Lekcje prowadzone są w klasach od I–VIII według wszystkich toków lekcji (gier i zabaw
ruchowych, gimnastyki, lekkiej atletyki, gier zespołowych).
− inne zadania
15 godzin
w tym: 3 godziny – 1 godzina hospitacji i 2 godziny prowadzenia zajęć w Uczniowskim Klubie
Sportowym, pozostałe 12 godzin przeznaczamy na dokumentację uzupełniającą
W ramach dokumentacja uzupełniającej każdego studenta obowiązuje:
1. Zapoznanie się z organizacją pracy szkoły (rozmowa z dyrektorem szkoły na temat planu
dydaktyczno–wychowawczego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki kultury
fizycznej, funkcjonowanie różnych jednostek organizacyjnych – świetlica szkolna,
biblioteka, czytelnia itp.).
2. Zapoznanie się z dokumentacją pracy nauczyciela wychowania fizycznego (dziennik
lekcyjny, zeszyt nauczyciela itp.)
3. Analiza hospitowanych i samodzielnie prowadzonych zajęć lekcyjnych.
Informacje dodatkowe:
1. Wszystkich studentów obowiązuje dostarczenie do Sekretariatu Katedry Metodyki
Wychowania Fizycznego planu zajęć w szkole praktyk najpóźniej trzeciego dnia po
rozpoczęcia praktyki (środa). W planie należy zaznaczyć czas zajęć hospitowanych, czas
samodzielnie prowadzonych lekcji i czas przeznaczony na dokumentację uzupełniającą.
2. Studenci są zobowiązani do realizowania programu praktyki w klasach I–VIII bez względu
na to czy na szczeblu nauczania zintegrowanego (klasy I–III) zajęcia z edukacji fizycznej
prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego czy nauczyciele nauczania
zintegrowanego.
3. W szkołach, które prowadzą zajęcia na pływalni student może zrealizować najwyżej
4 lekcje zmniejszając proporcjonalnie godziny z innych dyscyplin.
4. Warunkiem dopuszczenia studenta do prowadzenia lekcji jest jej pisemne
przygotowanie. Konspekt lekcji musi być zatwierdzony przez nauczyciela przed jej
poprowadzeniem, a po realizacji lekcja powinna być na bieżąco oceniona.
5. Dokumentacja praktyki prowadzona jest w Dzienniku praktyki, który jest do pobrania na
stronie Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia.

