
Praktyki zawodowe w kształceniu przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela  

w roku akademickim 2020/2021 będą mogły być realizowane przez: 

1) prowadzenie przez studenta lub uczestnika studiów podyplomowych lekcji lub zajęć  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, obserwowanych przez 

opiekuna praktyki lub nauczyciela akademickiego oraz innych studentów lub uczestników 

studiów podyplomowych, a następnie analiza tych lekcji lub zajęć; 

2) bycie asystentem nauczyciela prowadzącego lekcje lub zajęcia z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość; 

3) obserwowanie przez studentów lub uczestników studiów podyplomowych lekcji lub zajęć 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość prowadzonych przez 

nauczyciela, a następnie rozmowa z nauczycielem lub opiekunem praktyk;  

4) przygotowywanie przez studentów lub uczestników studiów podyplomowych projektów 

edukacyjnych do wykorzystania w placówce systemu oświaty, m.in. scenariuszy lekcji lub 

zajęć, autorskich rozwiązań dydaktycznych, propozycji rozwiązań pojawiających się  

w placówce problemów opiekuńczo-wychowawczych, propozycji zindywidualizowanej 

pracy z uczniami zdolnymi oraz uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 

5) prowadzenie przez studenta lub uczestnika studiów podyplomowych zindywidualizowanej 

nauki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z uczniem (przede 

wszystkim szczególnie uzdolnionym lub potrzebującym pomocy w nauce) – za zgodą 

rodzica, opiekuna praktyk oraz nauczyciela akademickiego; 

6) udział studenta lub uczestnika studiów podyplomowych w prowadzonych,  

z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, spotkaniach szkolnych zespołów 

przedmiotowych, zespole wychowawców klas oraz w radzie pedagogicznej, a także  

w miarę możliwości w spotkaniach z rodzicami; 

7) prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, rozmowy studenta lub 

uczestnika studiów podyplomowych z opiekunem praktyki, dyrektorem placówki, 

nauczycielem pedagogiem, nauczycielem psychologiem, nauczycielem bibliotekarzem, 

nauczycielami wychowawcami ze świetlicy szkolnej lub innymi nauczycielami  

(w szczególności odpowiedzialnymi za udzielanie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej); 

8) zapoznanie się przez studenta lub uczestnika studiów podyplomowych ze specyfiką 

placówki oraz aktami prawa wewnętrznego, jak również zasadami BHP placówki; 

9) analizę dzienników lekcyjnych, które są prowadzone w formie elektronicznej (za zgodą 

dyrektora szkoły).  

Ponadto przy realizacji praktyk zawodowych, dzięki nowelizacji, będzie można stosować 

następujące rozwiązania: 

1) student lub uczestnik studiów podyplomowych prowadzi symulację lekcji wychowawczej 

(lekcji wychowawczych) – na podstawie przygotowanego przez siebie scenariusza – 

obserwowaną przez nauczyciela akademickiego, dla innych osób z grupy odbywającej 



praktykę zawodową, a po zakończeniu lekcji ma miejsce analiza przeprowadzonych zajęć 

w ramach praktyki psychologiczno-pedagogicznej; każdy z grupy występuje w roli 

zarówno prowadzącego zajęcia, jak również obserwatora; 

2) student lub uczestnik studiów podyplomowych prowadzi symulację lekcji z danego 

przedmiotu, obserwowaną przez nauczyciela akademickiego, dla innych osób z grupy 

odbywającej praktykę zawodową, a po zakończeniu lekcji ma miejsce analiza 

przeprowadzonych zajęć w ramach praktyki dydaktycznej; każdy z grupy występuje w roli 

zarówno prowadzącego zajęcia, jak również obserwatora; 

3) przygotowywanie przez studentów lub uczestników studiów podyplomowych projektów 

edukacyjnych do wykorzystania w placówce systemu oświaty, m.in. scenariuszy lekcji lub 

zajęć, autorskich rozwiązań dydaktycznych, propozycji rozwiązań pojawiających się  

w danej placówce systemu oświaty problemów wychowawczych i opiekuńczych, 

propozycji zindywidualizowanej pracy z uczniami zdolnymi oraz uczniami ze 

specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 

4) zapoznanie się przez studenta lub uczestnika studiów podyplomowych ze specyfiką 

placówki oraz aktami prawa wewnętrznego, jak również zasadami BHP placówki; 

5) analiza dzienników lekcyjnych, które są prowadzone w formie elektronicznej (za zgodą 

dyrektora szkoły).  

 


