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INSTRUKCJA praktyki zawodowej nieciągłej z zakresu Geografii w szkole podstawowej 
dla studentów III roku studiów stacjonarnych licencjackich z „Geografii” 

 
Termin praktyki (lekcji prowadzonych):  _______________________________ 

Wymiar praktyki: 120 godzin, w tym: 20h  samodzielnie prowadzonych lekcji, 100h lekcji hospitowanych i innej działalności 
studenta w trakcie praktyki (zrealizowane w formach przedstawionych w Programie praktyki). 
Uwagi ogólne: 

1 Student odbywa praktykę w wybranej przez siebie szkole podstawowej (ewentualnie gimnazjum).  
2 Praktyką studentów kieruje opiekun praktyki- nauczyciel Geografii w wybranej przez studenta szkole. Organizuje on zajęcia 

studentów, dba o odpowiedni poziom naukowy, metodyczny i wychowawczy prowadzonych zajęć, ułatwia studentom 
dostęp do wszelkiego rodzaju pomocy dydaktycznych, analizuje i ocenia ich pracę. 

3 Praktykant jest zobowiązany do dostarczenia harmonogramu (zawierającego wykaz klas i tematów lekcji, oraz terminy 
prowadzonych przez studentów lekcji) do opiekuna z uniwersytetu w pierwszych trzech dniach trwania praktyki (istnieje 
możliwość przesłania harmonogramu pocztą elektroniczną). 

Program praktyki: 

1. Celem praktyki jest przygotowanie studentów do wykonywania zawodu nauczyciela Geografii w nowej szkole podstawowej. 
Głównym zadaniem studentów jest zatem przygotowanie się pod względem merytorycznym i dydaktycznym i samodzielnie 
przeprowadzenie łącznie 20 lekcji geografii. 

2. Poza lekcjami prowadzonymi, pozostały czas praktyki (100 godzin), studenci mogą zrealizować poprzez : 
- hospitowanie lekcji geografii opiekuna praktyki lub wskazanych przez niego innych nauczycieli uczących geografii, 
- analizę i inwentaryzację materiałów do nauczania geografii dostępnych w szkole, w której realizują praktykę (np. fachowa 
literatura metodyczna, programy nauczania, broszury informacyjne, czasopisma dla nauczycieli geografii) 
- analizę zastosowanych przez siebie na lekcjach geografii metod i środków dydaktycznych, oraz ocena trafności ich doboru 
do celi lekcji i zakresu realizowanych treści nauczania.   
- zapoznanie się z innymi obowiązkami nauczyciela geografii (np. sporządzanie rozkładu materiału z geografii, organizacją 
wycieczek, lekcji w terenie, prowadzeniem zajęć pozalekcyjnych- kółek zainteresowań itp.),  
- zapoznanie się ze specyfiką pracy z dziećmi i młodzieżą na etapie edukacyjnym szkoły podstawowej i organizacją pracy tej 
szkoły 

O wymiarze godzin poświęconych na poszczególne działania decyduje praktykant w porozumieniu ze swym szkolnym 
opiekunem praktyki. 
Hospitacje i prowadzenie lekcji: 
1 Studenci powinni rozpocząć praktykę od hospitacji lekcji Geografii opiekuna praktyki - uważnie przysłuchiwać się lekcjom, 

a następnie, wysłuchać wyjaśnień opiekuna praktyki co do celowości zabiegów dydaktycznych na hospitowanych lekcjach. 
2 Następnie prowadzą lekcje własne. Lekcje hospitowane i prowadzone przez studentów winny być zróżnicowane zarówno 

pod względem materiału programowego (różne klasy i różne działy), jak i pod względem dydaktycznym (różne typy lekcji, 
różne metody kształcenia itp.). W przypadku prowadzenia przez studenta tego samego tematu zajęć w dwóch lub więcej 
klasach konieczne jest zastosowanie w każdej z nich innych metod kształcenia. Student jest zobowiązany do 
przedstawienia pisemnego konspektu lekcji opiekunowi praktyki w przeddzień jej przeprowadzenia. Opiekun po akceptacji 
konspektu składa na nim swój podpis. Po przeprowadzeniu, lekcje studentów powinny być zanalizowane z opiekunem.  

Dokumentacja praktyki: 
Dokumentacja praktyki obejmuje:  
- harmonogram lekcji prowadzonych (20h) - harmonogram lekcji hospitowanych i innej działalności studenta w trakcie praktyki  
- konspekty lekcji prowadzonych 
- pisemne opracowanie dokonanych analiz (wg wyboru studenta- zgodnie z programem praktyki) 
- opinię opiekuna praktyki, 
Opinia, podpisana przez dyrektora szkoły i opiekuna praktyki, będzie stanowiła dokument potwierdzający odbycie praktyki. 
Opinię wystawioną przez nauczyciela-opiekuna praktyki i podpisaną przez dyrektora szkoły, należy wręczyć studentowi w 
ostatnim dniu zakończenia praktyki 
Termin zaliczania praktyki u opiekuna-nauczyciela akademickiego: 
Student jest obowiązany do przedstawienia pełnej dokumentacji opiekunowi-nauczycielowi akademickiemu do dwóch tygodni 
od daty zakończenia praktyki. 
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