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Organizacja PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
(STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA, 

którzy rozpoczęli studia w roku 2012 i później)
- ścieżka pięcioletnia

Podstawę prawną realizacji praktyk stanowią:
- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w
sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela;
-  Rozporządzenie  MEN  z  dnia  12  marca  2009  r.  w  sprawie  szczegółowych  kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić
nauczycieli  niemających  wyższego  wykształcenia  lub  ukończonego  zakładu  kształcenia
nauczycieli;
- Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze
zm.).

Nadrzędnym celem praktyk realizowanych przez studentów germanistyki w ramach studiów
pierwszego  stopnia  jest  przygotowanie  do  wykonywania  zawodu  nauczyciela  języka
niemieckiego w szkołach ponadpodstawowych.

Praktyka psychologiczno-pedagogiczna odnosi się do 2-ego modułu kształcenia określonego
w Rozporządzeniu  MNiSzW z 17.01.20112r.  i  obejmuje  30 godz.  obserwacji  w szkołach
ponadpodstawowych. Realizowana podczas pierwszego roku studiów drugiego stopnia.

Celem Praktyki psychologiczno-pedagogicznej jest gromadzenie doświadczeń związanych z
pracą  opiekuńczo-wychowawczą  z  uczniami,  zarządzaniem  grupą  i  diagnozowaniem
indywidualnych  potrzeb uczniów oraz konfrontowanie nabywanej  wiedzy psychologiczno-
pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

W  ramach  realizacji  Praktyki  psychologiczno-pedagogicznej  studenci  zapoznają  się  ze
specyfiką szkół ponadpodstawowych (takich jak liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła
branżowa),  w  szczególności  poznają  realizowane  przez  nie  zadania  opiekuńczo-
wychowawcze,  sposób  funkcjonowania,  organizację  pracy,  pracowników,  uczestników
procesów pedagogicznych oraz prowadzoną dokumentację.

W  trakcie  realizowania  Praktyki  psychologiczno-pedagogicznej  student  germanistyki
wizytuje szkoły ponadpodstawowe (III i IV etap edukacyjny), analizując dokumenty szkoły
(np. Statut Szkoły, szkolny program wychowawczy, program profilaktyki, dzienniki lekcyjne
i innych zajęć, plany pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce), obserwując
zajęcia  opiekuńczo-wychowawcze  (takie  jak  lekcje  wychowawcze,  lekcje  różnych
przedmiotów,  zajęcia  z  psychologiem,  pedagogiem  szkolnym,  zajęcia  wyrównawcze  i
rewalidacyjne,  zajęcia  przygotowujące  uczniów  do  konkursów  i  olimpiad,   zajęcia
przygotowujące  szkolne  uroczystości,  wycieczki  szkolne itp.)  oraz asystuje  nauczycielom,
psychologom  i  pedagogom  szkolnym  i  stopniowo  samodzielnie  prowadzi  lekcje
wychowawcze.  Studenci-praktykanci  dokumentują  swoje  spostrzeżenia  w  arkuszach
obserwacyjnych.



Zagadnienia do obserwacji obejmują: 
a)  aktywność   formalnych  i  nieformalnych  grup  oraz  poszczególnych  uczniów  (w  tym
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. uczniów niepełnosprawnych, uczniów
z dysfunkcjami, uczniów szczególnie uzdolnionych), 

b) interakcje w klasie i komunikację (między nauczycielem a uczniem oraz między uczniami),

c)  działania  nauczycieli  (w tym sposobu łączenia  działalności  opiekuńczo-wychowawczej,
pomocowej i terapeutycznej)

d) dynamikę grupy, ról pełnionych przez uczniów, ich zachowania i postawy;

e) działania podejmowane przez nauczyciela w celu zapewnienia bezpieczeństwa i dyscypliny
w klasie.  

W  ramach  Praktyki  psychologiczno-pedagogicznej  student  germanistyki  współdziała  ze
szkolnym opiekunem praktyk w:
a) sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą oraz zapewnianiu bezpieczeństwa,
b) podejmowaniu działań wychowawczych wynikających z zastanych sytuacji, 
c) prowadzeniu zorganizowanych zajęć wychowawczych, 
d) podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Podczas  Praktyki  psychologiczno-pedagogicznej  student  stopniowo  pełni  rolę  opiekuna-
wychowawcy na III/ IV etapie edukacyjnym poprzez: 
a) diagnozowanie dynamiki grupy oraz pozycji jednostek w grupie, 
b) poznawanie uczniów i wychowanków, ich sytuacji  społecznej, potrzeb,  zainteresowań i
zdolności,  a  także  określanie  poziomu  rozwoju  oraz  wstępne diagnozowanie  dysfunkcji  i
zaburzeń, 
c)  samodzielne  prowadzenie  działań  opiekuńczo-wychowawczych  wobec  grupy  i
poszczególnych uczniów i wychowanków w grupie, 
d) sprawowanie opieki nad grupą w toku spontanicznej aktywności uczniów i wychowanków,
e)  organizację  i  prowadzenie  zajęć  wychowawczych  (w  tym  zajęć  integrujących  grupę  i
działań profilaktycznych) w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze, 
 f)  animowanie  aktywności  grupy  i  współdziałania  jej  uczestników,  organizowanie  pracy
uczniów i wychowanków w grupach zadaniowych, 
g)  podejmowanie  indywidualnej  pracy  z  uczniami  i  wychowankami  (w tym  uczniami  ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), 
h)  podejmowanie  działań  wychowawczych  o  charakterze  interwencyjnym  w  sytuacjach
konfliktu,  zagrożenia  bezpieczeństwa,  naruszania  praw  innych  lub  nieprzestrzegania
ustalonych zasad, 
  i)  sprawowanie  opieki  nad  uczniami  i  wychowankami  poza  terenem  szkoły
ponadpodstawowej.

Podczas Praktyki psychologiczno-pedagogicznej student analizuje i interpretuje obserwowane
albo doświadczane sytuacje i zdarzenia pedagogiczne oraz prowadzi dokumentację praktyk
(formalną - Dziennik praktyk oraz psychologiczno-pedagogiczną - arkusze obserwacyjne w
języku niemieckim). Student konfrontuje wiedzę teoretyczną z praktyką oraz dokonuje oceny
własnego  funkcjonowania  w  toku  realizowania  zadań  opiekuńczych  i  wychowawczych
(dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron) i oceny przebiegu prowadzonych działań oraz
realizacji zamierzonych celów (zapisując je w opinii studenta w Dzienniku praktyk). Student



konsultuje i omawia z opiekunem praktyk obserwowane sytuacje i przeprowadzane działania
(notując spostrzeżenia w Kartach tygodniowych w Dzienniku praktyk).

Zgromadzone  doświadczenia  omawiane  są  w  grupie  studentów  w  ramach  przedmiotów:
Aplikacje psychologiczno-pedagogiczne w glottodydaktyce 1 - III i IV etap edukacyjny oraz
Aplikacje psychologiczno-pedagogiczne w glottodydaktyce 2 - III i IV etap edukacyjny.

Zaliczenie Praktyki psychologiczno-pedagogicznej
Student  uzyskuje  zaliczenie  Praktyki  psychologiczno-pedagogicznej  na  podstawie
zrealizowania  30  godz.  obserwacji  w  szkołach  ponadpodstawowych  (III  i  IV  etap
edukacyjny).  Podstawę  dla  uzyskania  zaliczenia  Praktyki  psychologiczno-pedagogicznej
stanowi:

1)  dokumentacja  formalna  (Dziennik  praktyk  -  zawierający  potwierdzenie  i  opis
zrealizowanej praktyki,  opinie nauczycieli,  psychologa szkolnego, pedagoga szkolnego itp.
oraz samoocenę studenta) ;

2)  dokumentacja  psychologiczno-pedagogiczna  (3  wybrane  szczegółowe  arkusze
obserwacyjne w języku niemieckim wraz z materiałami pomocniczymi - w odniesieniu do
w/w zagadnień) oraz

3) aktywność na zajęciach: Aplikacje psychologiczno-pedagogiczne w glottodydaktyce 1 - III
i IV etap edukacyjny oraz Aplikacje psychologiczno-pedagogiczne w glottodydaktyce 2 - III i
IV etap edukacyjny.

Zaliczenia  Praktyki  psychologiczno-pedagogicznej  dokonuje  koordynator  praktyk
pedagogicznych w Instytucie Germanistyki UW na podstawie przedstawionej dokumentacji
formalnej  (Dziennika  praktyk  zawierającego  pieczęcie  szkół,  podpisy  nauczycieli,  wykaz
hospitowanych i  prowadzonych lekcji  w Kartach tygodniowych  oraz samoocenę studenta)
oraz  dokumentacji  psychologiczno-dydaktycznej  (3  samodzielnie  wybranych  arkuszy
obserwacyjnych  ukierunkowanych  na  analizę  i  interpretację  w/w  zagadnień).  Zaliczenie
odnotowywane jest przez koordynatora praktyk pedagogicznych IG UW w Dzienniku Praktyk
danego studenta oraz w systemie USOS.

Podsumowanie
Realizacja  praktyki  omawiana  jest  w  ramach  odpowiednich  zajęć   psychologiczno-
pedagogicznego modułu kształcenia nauczycieli języka niemieckiego.

Praktyka  psychologiczno-pedagogiczna jest  warunkiem uzyskania uprawnień do nauczania
języka niemieckiego w szkołach ponadpodstawowych (III i IV etap edukacyjny), zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w
sprawie  standardów  kształcenia  przygotowującego  do  wykonywania  zawodu  nauczyciela.
Realizacja praktyki  odnotowywana jest w suplemencie do Dyplomu.

Wszystkie sprawy wątpliwe, związane z realizacją praktyki psychologiczno-pedagogicznej,
powinny  być  rozstrzygane  w  porozumieniu  z  koordynatorem  praktyk  pedagogicznych  z
ramienia IG UW.
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