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Zakład Glottodydaktyki

Organizacja WSTĘPNEJ PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ

(STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA, 

którzy rozpoczęli studia w roku 2012 i później)*

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 podstawowych i przedszkolach.

Wstępna  praktyka  dydaktyczna  odnosi  się  do  3-ego  modułu  kształcenia  określonego  w
Rozporządzeniu  MNiSzW  z  17.01.20112r.  Obejmuje  60  godz.  obserwacji  w  szkołach
podstawowych  (I  i  II  etap  edukacyjny)  oraz  ewentualnie  również  w przedszkolach  i  jest
realizowana podczas drugiego roku studiów pierwszego stopnia.

Celem wstępnej  praktyki  dydaktycznej  jest  gromadzenie  doświadczeń związanych  z pracą
dydaktyczno-wychowawczą  nauczyciela  i  konfrontowanie  nabywanej  wiedzy  z  zakresu
metodyki nauczania języka niemieckiego oraz dydaktyki języków obcych z rzeczywistością
pedagogiczną w działaniu praktycznym.

Wstępna praktyka dydaktyczna realizowana jest w powiązaniu z praktyką psychologiczno-
pedagogiczną  w szkołach podstawowych oraz ewentualnie  w przedszkolach,  realizujących
kształcenie  w  języku  niemieckim (ewentualnie  częściowo  również  w  innych  językach
obcych).

W  trakcie  wstępnej  praktyki  dydaktycznej  studenci  zapoznają  się  ze  specyfiką  szkół
podstawowych (I i II etap edukacyjny) oraz ewentualnie przedszkoli, w szczególności poznają
realizowane  przez  nie  zadania  dydaktyczne,  sposoby  funkcjonowania,  organizacji  pracy,
pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzoną dokumentację.
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Studenci germanistyki dokonują obserwacji następujących aspektów:

a) czynności podejmowanych przez nauczycieli  języka niemieckiego (oraz innych języków
obcych); 

b)  toku metodycznego  lekcji  języka  niemieckiego,  stosowanych  metod  i  form pracy oraz
pomocy dydaktycznych (w języku niemieckim); 

c) interakcji na lekcji języka niemieckiego, ewentualnie również innych języków obcych; 

d) komunikacji w języku niemieckim i języku polskim; 

e)  sposobów  aktywizowania  i  dyscyplinowania  uczniów  oraz  różnicowania  poziomu  ich
aktywności; 

f) sposobu oceniania uczniów; 

g) sposobu zadawania i kontrolowania pracy domowej; 

h) dynamiki grupy i klimatu społecznego klasy, ról pełnionych przez uczniów, ich zachowań i
postaw; 

i)  funkcjonowania i  aktywności  poszczególnych  uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi  z uwzględnieniem uczniów szczególnie uzdolnionych); 

j) organizacji przestrzeni w pracowni językowej, sposobu jej zagospodarowania. 

Student germanistyki współdziała z nauczycielami języka niemieckiego w:

a) planowaniu i przeprowadzaniu lekcji języka niemieckiego, 

b) organizowaniu pracy w grupach, 

c) przygotowywaniu pomocy dydaktycznych, 

d)  wykorzystywaniu  środków  multimedialnych  i  technologii  informacyjnej  w  pracy
dydaktycznej, 

e) kontrolowaniu i ocenianiu uczniów,   

f) podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym
uczniów szczególnie uzdolnionych, uczniów z dysfunkcjami i niepełnosprawnych,

g) organizowaniu przestrzeni klasy, 

h)  podejmowaniu  działań  w zakresie  projektowania  i  udzielania  pomocy  psychologiczno-
pedagogicznej.

Student  dokonuje analizy i  interpretacji  zaobserwowanych albo doświadczanych  sytuacji  i
zdarzeń pedagogicznych,  obejmującą:  prowadzenie dokumentacji  praktyki,  konfrontowanie
wiedzy  teoretycznej  z  praktyką,  konsultacje  z  opiekunem  praktyk  w  celu  omawiania
obserwowanych  lekcji,  omawianie  zgromadzonych  doświadczeń  w  grupie  studentów  (w
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ramach zajęć z przedmiotów Glottodydaktyka - ćwiczenia (w semestrze zimowym i semestrze
letnim). Wyniki obserwacji odnotowywane są w arkuszach obserwacyjnych. 

W ramach Wstępnej praktyki dydaktycznej student germanistyki współdziała z nauczycielami
języka niemieckiego oraz w miarę możliwości pełni rolę nauczyciela języka niemieckiego (od
planowania,  przez  organizację  i  prowadzenie  lekcji  języka  niemieckiego  po  analizę  i
interpretację własnych działań dydaktyczno-wychowawczych).

Zaliczenie Wstępnej praktyki dydaktycznej

Ocena Wstępnej praktyki dydaktycznej jest dokonywana na podstawie przedstawionej przez
studenta:

1)  dokumentacji  formalnej  (Dziennik  praktyk  -  zawierający  potwierdzenie  i  opis
zrealizowanej praktyki, opinie nauczycieli języka niemieckiego oraz samoocenę studenta);

2)  dokumentacji  dydaktycznej  (6  wybranych  szczegółowych  arkuszy  obserwacyjnych  w
języku niemieckim wraz z materiałami pomocniczymi) oraz

3)  aktywności  na  zajęciach  z  przedmiotów  Glottodydaktyka  -  ćwiczenia  (w  semestrze
zimowym oraz w semestrze letnim).

Zaliczenia Wstępnej praktyki dydaktycznej  dokonuje koordynator praktyk pedagogicznych w
Instytucie  Germanistyki  UW na podstawie  przedstawionej  dokumentacji  oraz  aktywności.
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  dydaktycznego  modułu
kształcenia nauczycieli języka niemieckiego.

W trakcie realizowania Wstępnej praktyki dydaktycznej student germanistyki wizytuje różne
szkoły podstawowe (I i II etap edukacyjny) oraz ewentualnie również przedszkola, obserwuje
zajęcia, asystuje nauczycielom języka niemieckiego oraz stopniowo samodzielnie prowadzi
lekcje języka niemieckiego.

Wstępna praktyka  dydaktyczna  jest  warunkiem uzyskania  uprawnień do nauczania  języka
niemieckiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17
stycznia  2012  roku  w  sprawie  standardów  kształcenia  przygotowującego  do  wykonania
zawodu nauczyciela. Realizacja praktyki  odnotowywana jest w suplemencie do Dyplomu.

Wszystkie sprawy wątpliwe, związane z realizacją Wstępnej praktyki dydaktycznej, powinny
być rozstrzygane w porozumieniu z koordynatorem praktyk pedagogicznych z ramienia IG
UW.
Opracowanie: 

dr Beata Karpeta-Peć

Koordynator praktyk pedagogicznych

w Instytucie Germanistyki

Uniwersytetu Warszawskiego
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