
REGULAMIN 

praktyk pedagogicznych z zakresu dydaktyki języka angielskiego dla studentów 
studiów licencjackich  

na kierunku filologia rosyjska z filologią angielską  
na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

Praktyki pedagogiczne z zakresu dydaktyki języka angielskiego dla studentów studiów 
licencjackich na kierunku  filologia rosyjska z filologią angielską na Wydziale Neofilologii 
UAM zorganizowane są na podstawie: 

 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 
roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania 
zawodu nauczyciela  (Moduł 3: Przygotowanie w zakresie dydaktycznym, p.3: 
Praktyka)  

 planu studiów dla kierunku filologia rosyjska z filologią angielską, specjalizacja 
nauczycielska; 
 

Cele praktyk 

1. Celem  praktyk  jest: 
a. zapoznanie się studenta-praktykanta z całokształtem pracy nauczyciela 

anglisty na poziomie edukacyjnym odpowiednim dla danego typu studiów tj. 
szkoły podstawowej; 

b. nabycie podstawowych umiejętności zawodowych z zakresu: 

 metod i technik w nauczaniu języka angielskiego jako języka obcego; 

 planowania i realizowania procesu dydaktycznego na poziomie 
jednostek lekcyjnych; 

 doboru i selekcji odpowiednich materiałów dydaktycznych; 

 wykształcenia w sobie nawyku refleksji nad realizowanymi zadaniami 
dydaktycznymi jak i swej roli w procesie wychowawczym. 

 
Wymiar i organizacja praktyk 
 
Praktyka pedagogiczna z zakresu dydaktyki języka angielskiego w ramach modułu 3 na 
filologii rosyjskiej z angielską obejmuje 120 godzin podzielonych w następujący sposób: 
rok II, semestr IV 30 godz., rok III, semestr V 45 godz.,   rok III semestr  VI 45 godz. 
 
Praktyka z zakresu dydaktyki języka angielskiego w IV semestrze na II roku studiów (30 
godzin) obejmuje: 

 20 godzin  obserwacji lekcji języka angielskiego;  

 10 godzin przeznaczonych na wykonanie zadań obserwacyjnych, 
przeczytanie lektury do tych zadań, wypełnienie dziennika praktyk, odbycie 
rozmów i konsultacji z nauczycielem. 

 
Praktyka z zakresu dydaktyki języka angielskiego w V i VI semestrze na III roku studiów 
(90 godzin) obejmuje: 
 

 15 godzin obserwacji lekcji języka angielskiego; 

 15 godzin współdziałania z opiekunem praktyk w przygotowaniu i 
prowadzeniu lekcji; 

 15 godzin  lekcji przeprowadzonych samodzielnie przez studenta; 



 45 godzin przeznaczonych na wykonanie zadań obserwacyjnych, 
przeczytanie lektury do tych zadań, odbycie rozmów i konsultacji z 
nauczycielem, przygotowanie samodzielnie prowadzonych lekcji, w tym 
lekcji dyplomowej, omówienie lekcji,  wypełnienie dziennika praktyk. 

 

Studenci studiów licencjackich odbywają praktyki w wybranych przez siebie lub 
wskazanych im przez koordynatora lub nauczyciela dydaktyki szkołach podstawowych 
na terenie miasta Poznania lub w jego bezpośredniej bliskości.   

Praktyki są realizowane w zależności od indywidualnego planu zajęć studenta i 
dostępności lekcji języka angielskiego w szkole według indywidualnej umowy 
praktykanta i nauczyciela. 

Studenci są kierowani na praktyki na podstawie skierowania wystawionego przez 
Wydział Neofilologii UAM, podpisanego przez koordynatora praktyk. Wraz ze 
skierowaniem i dziennikiem praktyk praktykanci otrzymują informacje dla dyrekcji szkoły 
i nauczyciela-opiekuna.  
 
Opiekę nad praktykami sprawuje i je zalicza wydziałowy koordynator praktyk 
reprezentujący Wydział Neofilologii. 
 

Zaliczenie praktyk 

 

Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie przedłożonych przez studenta 
następujących dokumentów: 

 Po IV semestrze:  

 dziennika praktyk 

 opinii nauczyciela, u którego odbywała się praktyka; 

 wypełnionych arkuszy obserwacyjnych. 

Po V semestrze:  

 dziennika praktyk 

 opinii nauczyciela, u którego odbywała się praktyka; 

 wypełnionych  arkuszy obserwacyjne. 

 3 planów lekcji przeprowadzonych samodzielnie w ramach praktyk 

Po VI semestrze: 

 dziennika praktyk 

 opinii nauczyciela, u którego odbywała się praktyka; 

 2 planów lekcji przeprowadzonych samodzielnie w ramach praktyk 
 
 W  VI semestrze studenci zobowiązani są dodatkowo do zaliczenia lekcji 
dyplomowej obserwowanej i ocenianej przez nauczyciela dydaktyki języka angielskiego. 
W przypadku,  gdy bezpośrednia obserwacja lekcji nie jest możliwa, studenci powinni 
dostarczyć nagranie wideo lekcji dyplomowej, po uprzednim uzyskaniu zgody dyrekcji 
szkoły i rodziców uczniów na jej nagranie. 
 

Regulamin wchodzi w życie 1 października 2014 roku.  
                                                                      


