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Instytut Germanistyki

Zakład Glottodydaktyki

Organizacja ZASADNICZEJ PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ

(STUDENTÓW III 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 IG UW w ramach
studiów pierwszego stopnia jest przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela języka
niemieckiego w szkołach podstawowych i przedszkolach.

Zasadnicza  praktyka  dydaktyczna  odnosi  się  do  3-ego modułu  kształcenia  określonego w
Rozporządzeniu MNiSzW z 17.01.20112r. Obejmuje 60 godz. samodzielnie prowadzonych
lekcji  języka niemieckiego w szkole podstawowej/ przedszkolu i jest  realizowana podczas
trzeciego roku studiów pierwszego stopnia.

Celem Zasadniczej 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.

Założenia organizacyjne

Warunkiem  rozpoczęcia  zasadniczej  praktyki  dydaktycznej  jest  zrealizowanie  Praktyki
psychologiczno-pedagogicznej (30 godz.) oraz Wstępnej praktyki dydaktycznej (60 godz.) w
szkołach podstawowych i ewentualnie również w przedszkolach.

Zasadnicza praktyka dydaktyczna realizowana jest w szkole podstawowej lub przedszkolu,
realizujących  kształcenie w języku niemieckim.

W  trakcie  Zasadniczej  praktyki  dydaktycznej  student  germanistyki  współdziała  z
nauczycielem-opiekunem  praktyk  oraz  pełni  rolę  nauczyciela  języka  niemieckiego  w
wybranej szkole podstawowej/ przedszkolu. 
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Student  germanistyki  planuje,  organizuje  i  prowadzi  lekcje  języka  niemieckiego  według
samodzielnie  przygotowywanych  scenariuszy  oraz  dokonuje  analizy  i  interpretacji
doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych i dydaktycznych. Studenci zobowiązani
są  do  dbałości  o  poprawność  językową  opracowywanych  samodzielnie  scenariuszy  i
materiałów dydaktycznych w języku niemieckim.

Realizacja Zasadniczej praktyki dydaktycznej

W  trakcie  Zasadniczej  praktyki  dydaktycznej  następuje  kształtowanie  kompetencji
dydaktycznych poprzez:

1) zapoznanie się ze specyfiką przedszkola/ szkoły podstawowej;

2)  współdziałanie  z  opiekunem  praktyk  (w  takich  obszarach  jak:  planowanie  i
przeprowadzanie  lekcji  języka  niemieckiego,  organizowanie  pracy  zespołowej,
przygotowywanie  pomocy  dydaktycznych,  wykorzystywanie  środków  multimedialnych  i
technologii  informacyjnej,  kontrolowanie  i  ocenianie  uczniów,  uwzględnianie  uczniów ze
specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi,  organizowanie  przestrzeni  klasy,  pomoc
psychologiczno-pedagogiczna);

3) pełnienie roli nauczyciela języka niemieckiego (planowanie lekcji języka niemieckiego, w
tym  formułowanie  celów,  dobór  metod  i  form  pracy  oraz  środków  dydaktycznych,
dostosowywanie  metod  i  form  pracy  do  realizowanych  treści,  etapu  edukacyjnego  oraz
dynamiki  grupy  uczniowskiej,  organizacja  i  prowadzenie  lekcji  języka  niemieckiego  na
podstawie  samodzielnie  opracowywanych  scenariuszy,  z  wykorzystaniem  środków
multimedialnych i technologii informacyjnej, podejmowanie działań wychowawczych w toku
pracy dydaktycznej, podejmowanie współpracy z innymi nauczycielami, wychowawcą klasy,
pedagogiem, psychologiem szkolnym);

4)  analizę  i  interpretację  obserwowanych  lub  doświadczanych  sytuacji  i  zdarzeń
pedagogicznych (prowadzenie dokumentacji praktyk, konfrontowanie wiedzy teoretycznej z
praktyką,  ocenę własnego funkcjonowania  w roli  nauczyciela  języka  niemieckiego,  ocenę
własnych  lekcji,  omawianie  prowadzonych  lekcji  języka  niemieckiego  z  nauczycielem  -
szkolnym opiekunem praktyk, omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów
(w ramach zajęć dydaktycznego modułu kształcenia w IG UW).

Student omawia każdą samodzielnie prowadzoną lekcję języka niemieckiego z nauczycielem
– opiekunem praktyk z ramienia szkoły.

Podczas  trwania  praktyki  student  zobowiązany  jest  do  obecności  w  szkole  i  godnego
reprezentowania IG UW.

Zaliczenie Zasadniczej praktyki dydaktycznej

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

1)  dokumentacji  formalnej  (Dziennik  praktyk  -  zawierający  potwierdzenie  i  opis
zrealizowanej praktyki, opinię nauczyciela-opiekuna szkolnego oraz samoocenę studenta); 
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2)  dokumentacji  dydaktycznej  (6  wybranych  szczegółowych,  samodzielnie  opracowanych
scenariuszy w języku niemieckim wraz z materiałami pomocniczymi);

3) oceny min. 1 lekcji pokazowej (na podstawie Arkusza oceny lekcji pokazowej IG UW); 

4)  aktywności  na zajęciach  z  przedmiotów z bloku glottodydaktycznego  oraz rozmowy z
koordynatorem praktyk IG UW.

Jedna lekcja realizowana samodzielnie przez studenta rozumiana jest jako lekcja pokazowa i
jest oceniana przez koordynatora (na żywo lub w formie nagrania). Inne możliwości oceniania
(przez wykładowców Zakładu Glottodydaktyki IG UW lub nauczyciela – opiekuna z ramienia
szkoły) są uzgadniane z koordynatorem i odbywają się według ściśle ustalonych kryteriów.

Zaliczenia Zasadniczej praktyki dydaktycznej dokonuje koordynator praktyk pedagogicznych
w Instytucie Germanistyki  UW. Zaliczenie odnotowywane jest przez koordynatora praktyk
pedagogicznych IG UW w Dzienniku praktyk danego studenta oraz wpisywane do systemu
USOS.

Podsumowanie

Realizacja Zasadniczej praktyki dydaktycznej omawiana jest w ramach odpowiednich zajęć
dydaktycznego  modułu  kształcenia  nauczycieli  języka  niemieckiego  studiów  pierwszego
stopnia.

W trakcie  realizowania  Zasadniczej  praktyki  dydaktycznej  student  samodzielnie  prowadzi
lekcje języka niemieckiego w wybranym przedszkolu lub szkole podstawowej (I lub II etap
edukacyjny).

Instytut Germanistyki (Zakład Glottodydaktyki) utrzymuje kontakt z placówkami, w których
studenci odbywają praktyki.

Zasadnicza praktyka dydaktyczna, podobnie jak  Praktyka psychologiczno-pedagogiczna oraz
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  Zasadniczej  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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