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PROPOZYCJA ZAŁOŻEŃ NOWEGO MODELU 

KSZTAŁCENIA PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI 
 

 

I. Opis efektów kształcenia 

Ogólne efekty kształcenia 

Po zakończeniu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela absolwent: 

1) kieruje się w swych działaniach dydaktyczno-pedagogicznych dobrem każdego ucznia oraz 

poczuciem odpowiedzialności za jego postępy i osobowy rozwój; 

2) posiada wiedzę pedagogiczną i psychologiczną, pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, 

socjalizacji, wychowania i nauczania - uczenia się, przydatną w codziennej pracy 

nauczycielskiej, umożliwiającą nauczycielowi skuteczną pracę wspierającą optymalny rozwój 

ucznia/wychowanka/ oraz pomoc rodzicom w wychowaniu ich dziecka; 

3) posiada pogłębioną i rozszerzoną wiedzę w zakresie nauczanego przedmiotu (pełne pięcioletnie 

wykształcenie kierunkowe) i umiejętność jej popularyzacji; 

4) posiada wiedzę z zakresu dydaktyki ogólnej i dydaktyki szczegółowej nauczanego przedmiotu, 

pozwalającą na samodzielne przygotowanie, realizację i ewaluację programu nauczania; 

5) posiada umiejętności personalizowania procesu nauczania i wychowania w zależności od 

zdiagnozowanych potrzeb i możliwości uczniów;  

6) posiada kompetencje niezbędne do ciągłego doskonalenia jakości swojej pracy, skutecznie 

korzystając z technologii informacyjno-komunikacyjnych; 

7) posiada kompetencje komunikacyjne, umożliwiające skuteczne współdziałanie z wszystkimi 

osobami zaangażowanymi w prowadzoną przez nauczyciela działalność edukacyjną; 

8) charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawą 

prospołeczną i poczuciem odpowiedzialności za podejmowane działania; 

9)  jest przygotowany do skutecznego i efektywnego realizowania zadań zawodowych 

(dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela. 

Szczegółowe efekty kształcenia 

Po zakończeniu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela absolwent: 

1) posiada wiedzę na temat: 

a) procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym niezbędnych w 

działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej), oraz ich 

prawidłowości i zakłóceń, 

b) klasycznych i współczesnych teorii dotyczących rozwoju człowieka, wychowania, 

uczenia się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów; potrafi je 

krytycznie oceniać i twórczo z nich korzystać; 

c) głównych środowisk wychowawczych, ich specyfiki i procesów w nich 

zachodzących, 
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d) projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, 

poszerzoną w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych i uwzględniającą 

zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów, 

e) struktury i funkcji systemu edukacji - celów, podstaw prawnych, organizacji i 

funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, 

f) specyfiki funkcjonowania uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w 

tym uczniów szczególnie uzdolnionych,  

g) edukacji włączającej, a także sposobów realizacji zasady inkluzji; 

h) alternatywnych form edukacji; 

i) metodyki wykonywania zadań - norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych na 

wybranym etapie i obszarze działalności pedagogicznej (wychowanie przedszkolne, 

nauczanie w szkołach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych, 

kształcenie ustawiczne, w szkołach i oddziałach specjalnych oraz integracyjnych, w 

różnego typu ośrodkach wychowawczych), 

j) bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i 

opiekuńczych, do pracy w których uzyskuje przygotowanie, 

k) zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy i odpowiedzialności prawnej 

opiekuna. 

l) podstaw funkcjonowaniu i patologii narządu mowy, 

m) zasad dynamicznej komunikacji, 

n) podstaw prawa oświatowego, niezbędną do prawidłowego realizowania 

prowadzonych przez niego działań edukacyjnych; 

2) w zakresie umiejętności: 

a) potrafi dokonywać obserwacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, analizować je, 

wykorzystując wiedzę pedagogiczno-psychologiczną, i proponować rozwiązania 

problemów, 

b) posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie potrzeb, 

możliwości, zdolności każdego ucznia oraz projektowanie i realizację 

spersonalizowanych programów kształcenia, 

c) potrafi ocenić przydatność metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań 

dydaktyczno-wychowawczych; potrafi adekwatnie dobierać, tworzyć i testować 

materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania 

działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) oraz 

wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy dydaktycznej, 

d) potrafi pracować z uczniami, rozbudzając ich zainteresowania, indywidualizować 

zadania i dostosowywać metody, treści i sposoby oceniania do zróżnicowanych 

potrzeb i możliwości uczniów oraz zmian zachodzących w świecie i w nauce,  

e) potrafi rozwijać kompetencje kluczowe uczniów, zwracając szczególną uwagę na 

kreatywność, innowacyjność i umiejętność samodzielnego, jak również zespołowego 

rozwiązywania problemów i krytyczne myślenie uczniów,  

f) potrafi tworzyć sytuacje motywujące do nauki, analizować ich skuteczność, 

modyfikować działania dydaktyczne w celu uzyskania pożądanych efektów 

kształcenia,  

g) potrafi wykorzystywać proces oceniania uczniów do stymulowania ich pracy nad 

własnym rozwojem,  



    

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

h) posiada kompetencje międzykulturowe i glottodydaktyczne, pozwalające na pracę z 

dziećmi pochodzącymi ze środowisk odmiennych kulturowo i posiadającymi słabą 

znajomość języka polskiego,  

i) potrafi racjonalnie gospodarować czasem lekcji, a także odpowiedzialnie i celowo 

organizować pracę pozaszkolną ucznia z poszanowaniem jego prawa do odpoczynku, 

j) realizuje skuteczne działania wspomagające uczniów w świadomym i 

odpowiedzialnym podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, 

k) posiada wykształcone prawidłowe nawyki posługiwania się narządem mowy, 

l) potrafi skutecznie stosować zasady dynamicznej komunikacji  

m) posiada umiejętności niezbędne do udzielania pierwszej pomocy; 

3) w zakresie kompetencji społecznych i interpersonalnych: 

a) posługuje się zasadami i normami etycznymi w wykonywanej działalności, kierując 

się przede wszystkim szacunkiem dla każdego człowieka;  

b) posiada kompetencje interpersonalne, pozwalające na budowanie relacji wzajemnego 

zaufania między wszystkimi podmiotami procesu kształcenia, w tym z rodzicami 

(opiekunami) ucznia, włączające ich w działania sprzyjające efektywności 

nauczania; 

c) posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne: potrafi porozumiewać się z 

osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji 

emocjonalnej, dialogowo rozwiązywać konflikty i tworzyć dobrą atmosferę dla 

komunikacji w klasie szkolnej i poza nią, 

d) potrafi poprawnie posługiwać się językiem ojczystym, wykazując troskę o kulturę 

wypowiedzi własnej i uczniów, a także etykę użycia języka w zakresie nauczanego 

przedmiotu; 

e) potrafi rozpoznawać specyfikę środowiska lokalnego i podejmować współpracę na 

rzecz dobra uczniów i środowiska;  

f) potrafi poprzez swoją pracę i odziaływania na innych stymulować poprawę jakości 

pracy szkoły (placówki oświatowej);  

g) skutecznie animuje i monitoruje realizację działań zespołowych uczniów; 

h) potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role; posiada umiejętność współpracy z 

innymi nauczycielami, pedagogami i rodzicami uczniów, oraz innymi osobami 

tworzącymi społeczność szkolną; 

4) w zakresie własnego rozwoju: 

a) potrafi projektować ścieżkę własnego rozwoju, obejmującą samokształcenie 

zawodowe, samodoskonalenie, a także profilaktykę wypalenia zawodowego; 

b) potrafi analizować i oceniać własne działania dydaktyczne, wychowawcze i 

opiekuńcze, i wskazywać obszary wymagające modyfikacji, ciągle doskonaląc swoją 

pracę; 

c) projektuje i wdraża działania innowacyjne, 

d) ustawicznie doskonali, rozwija i wzbogaca swoje umiejętności wykorzystywania 

metod informatyki i technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy 

dydaktycznej;  

5) w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej (TIK) oraz informatyki posiada: 

a) podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie technik informatycznych, 

komponowania ilustracji graficznych, pracy nad tekstem, wykonywania obliczeń w 
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arkuszu kalkulacyjnym, uzyskiwania danych i informacji z baz danych, korzystania z 

usług w sieciach komputerowych, pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania 

informacji, 

b) umiejętność stosowania i rozwijania własnych metod kształcenia i oceniania z 

wykorzystaniem TIK,  

c) umiejętność inspirowania i angażowania uczniów do kształcenia się, kreatywności i 

rozwoju myślenia komputacyjnego; 

d) umiejętność promowania i kształtowania u uczniów postaw obywatelskich i 

odpowiedzialności w świecie mediów cyfrowych, 

e) umiejętność wykorzystania środowisk TIK we własnym profesjonalnym rozwoju; 

6) w zakresie języka obcego, w przypadku gdy język obcy: 

a) jest specjalnością kształcenia – ma umiejętności językowe w zakresie języka obcego, 

do nauczania którego uzyskuje przygotowanie, zgodne z wymaganiami określonymi 

dla poziomu Cl Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; 

b) nie jest specjalnością kształcenia – ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami 

ustalonymi dla określonego obszaru i poziomu kształcenia w Krajowych Ramach 

Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. 

 

 

II. Struktura standardu kształcenia przyszłych nauczycieli 
 

Lp 

Moduł 

Treści poszczególnych modułów realizowanych na uczelni muszą być 

skorelowane z praktyką, powinna ona stanowić centrum 

przygotowania studentów do nauczycielskiej profesji 

 

Minimalna  

liczba godzin 

 

 

Personalizacja procesu kształcenia nauczycieli z elementami 

tutoringu 

 diagnozowanie mocnych i słabych stron studenta jako 

przyszłego nauczyciela  

 wspomaganie studentów w planowaniu i realizacji zadań o 

charakterze samorozwojowym 

 indywidualne doradztwo metodyczne 

 wspieranie rozwoju kompetencji studenta na kolejnych etapach 

kształcenia 

 kształtowanie postawy refleksyjnego praktyka 

 integrowanie wiedzy poszczególnych dyscyplin naukowych 

zajmujących się edukacją i praktyki  

 budowanie profesjonalnego osądu w oparciu o analizy 

indywidualnych przypadków. 

10 godz. na 

studenta w 

cyklu 

nauczycielskieg

o kształcenia 

1. 

Podstawy pedagogiki dla nauczycieli: 

 istota nauczycielskiej profesji 

 rola nauczyciela w uczącym się społeczeństwie 

 różnorodne teoretyczne koncepcje pracy nauczyciela  

 nauczyciel w teatrze życia szkolnego 

 istota wychowania (wychowanie jako spotkanie w dialogu) 

 rozwój dziecka a rola nauczyciela 

 społeczne uwarunkowania rozwoju 

75 
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 uwarunkowania sukcesu w pracy nauczyciela 

 szkoła jako instytucja edukacyjna, funkcje i cele edukacji 

szkolnej 

 indywidualizacja i personalizacja pracy z uczniami 

 klasa szkolna jako grupa społeczna, socjalizacja ucznia 

 współpraca nauczyciela z rodzicami 

 współpraca podmiotów odpowiedzialnych za edukację 

 praca nauczyciela z uczniami pochodzącymi z różnych 

środowisk 

 profilaktyka w szkole (promocja zdrowego stylu życia, 

problematyka uzależnień). 

 etyka zawodowa nauczycieli 

 model szkoły kreatywnej 

 alternatywne formy edukacji 

 elementy doradztwa edukacyjno-zawodowego 

 początkujący nauczyciel w szkolnej rzeczywistości. 

2. 

Podstawy psychologii dla nauczycieli: 

 charakterystyka procesów psychicznych (struktura i funkcje) 

 rozwój psychiczny człowieka w cyklu życia 

 zaburzenia w rozwoju podstawowych procesów psychicznych 

 modele uczenia się (koncepcje klasyczne, współczesne ujęcia w 

oparciu o wyniki badań neuropsychologicznych) 

 metody i techniki uczenia się  

 trudności w uczeniu się i strategie ich przezwyciężania, sztuka 

skutecznego motywowania do rozwoju 

 koncepcje zdolności, twórczości i zainteresowań 

 metody i techniki identyfikacji oraz wspomagania rozwoju 

uzdolnień i zainteresowań 

 modele komunikacji  

 bariery i trudności w procesie komunikowania się, techniki i 

metody usprawniania komunikacji 

  trening kompetencji komunikacyjnych 

 zachowania społeczne i ich uwarunkowania – stereotypy, 

uprzedzenia, dyskryminacja 

 sytuacje interpersonalne: zachowania asertywne, agresywne i 

uległe 

 sytuacje interpersonalne: negocjacje i konflikty  

 procesy grupowe, reguły współdziałania, role  

 „zasoby własne” w pracy nauczyciela 

 indywidualne strategie radzenia sobie z trudnościami 

 stres i zarządzanie stresem 

 nauczycielskie wypalenie zawodowe 

 trening myślenia kreatywnego. 

90 

3. 

Organizacja pracy szkoły z elementami prawa oświatowego: 

 szkoła jako organizacja 

 podstawy prawa oświatowego 

 nauczycielska pragmatyka zawodowa (prawa i obowiązki 

nauczycieli) 

 prawo wewnątrzszkolne 

15 
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 bezpieczeństwo uczniów w szkole (placówce oświatowej) i poza 

nią. 

4. 

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie oświaty 

– podstawy pedagogiki specjalnej dla nauczycieli: 

 regulacje prawne  

 charakterystyka uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi w szkole  

 diagnoza funkcjonalna w praktyce (rozpoznanie potrzeb, 

projektowanie wsparcia i ocena jego skuteczności; narzędzia 

stosowane w diagnozie funkcjonalnej) 

 współpraca z otoczeniem szkoły w procesie wspierania rozwoju 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

30 

5. 

Praktyka psychologiczno-pedagogiczna (śródroczna): 

 zapoznanie się ze specyfiką pracy różnych typów szkół: 

 zadania charakterystyczne dla placówki danego typu 

 środowisko działania szkoły 

 statut szkoły 

 plan pracy szkoły 

 program wychowawczo - profilaktyczny 

 organizacja szkoły 

 bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza nią 

 rola i zadania działających w szkole społecznych organów; 

 obserwacja pracy wychowawczej nauczycieli, w tym 

prowadzonych przez nich lekcji wychowawczych oraz w miarę 

możliwości ich współprowadzenie z nauczycielem, a także 

samodzielne prowadzenie 

 zapoznanie się z zasadami realizacji edukacji włączającej. 

30 

6. 

 

Kultura języka:  

 komunikacja werbalna i pozawerbalna 

 praktyka wystąpień publicznych 

 sztuka dynamicznej komunikacji 

 emisja głosu 

 etyka języka 

 poprawność językowa 

 etykieta korespondencji tradycyjnej i elektronicznej. 

30 

7. 

Podstawy dydaktyki: 

 edukacja do refleksyjnej praktyki 

 najważniejsze nurty myślenia o edukacji i szkole  

 proces nauczania – uczenia się 

 projektowanie działań edukacyjnych 

 skuteczne nauczanie 

 autonomia dydaktyczna nauczyciela  

 zasady tworzenia autorskich programów nauczania 

 zarządzanie wiedzą w społeczeństwie informacyjnym  

 style i techniki pracy z uczniem 

 metody nauczania 

 rola diagnozy, kontroli i oceniania w pracy dydaktycznej 

30 



    

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

nauczyciela 

 modele współczesnej szkoły. 

8. 

 

Dydaktyka szczegółowa:  

 miejsce, rola i cele kształcenia w zakresie wybranego 

przedmiotu w edukacji szkolnej 

 podstawa programowa kształcenia ogólnego w zakresie 

wybranego przedmiotu 

 program nauczania a podstawa programowa 

 projektowanie procesu kształcenia, autorski program nauczania,  

 korelacja międzyprzedmiotowa i integracja 

wewnątrzprzedmiotowa 

 sztuka prowadzenia lekcji (formułowanie celów, typy i modele 

lekcji, przebieg zajęć, interakcje, ewaluacja) 

 metody i zasady nauczania oraz formy pracy w kontekście 

kształcenia w określonym obszarze przedmiotowym 

 skuteczne motywowanie uczniów 

 odkrywanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień uczniów 

 trudności w uczeniu się, wspieranie uczniów w ich pokonywaniu 

 indywidualizacja i personalizacja pracy z uczniem 

(projektowanie indywidualnych ścieżek kształcenia i ich 

realizacja) 

 rozwijanie kompetencji kluczowych (w tym: umiejętności 

samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów, 

kreatywności, krytycznego myślenia, kompetencji 

komunikacyjnych i samokształcenia) w ramach nauczania 

przedmiotu 

 ocenianie kształtujące a efektywność nauczania 

 przygotowanie glottodydaktyczne, pozwalające na pracę z 

dziećmi pochodzącymi ze środowisk odmiennych kulturowo i 

posiadającymi słabą znajomość języka polskiego  

 korzystanie z TIK i metod informatyki w nauczaniu 

przedmiotowym 

 korzystanie z otwartych zasobów edukacyjnych, samodzielne 

tworzenie narzędzi dydaktycznych 

 popularyzacja wiedzy z zakresu przedmiotu (obszaru nauczania), 

w tym np. prowadzenie obserwowanych zajęć przez studentów 

ze swojego przedmiotu dla studentów innych kierunków 

studiów, prowadzenie warsztatów dla uczniów lub realizacja 

projektów edukacyjnych; 

 miejsce przedmiotu ogólnokształcącego w szkolnictwie 

zawodowym i branżowym 

 hospitacje lekcji w szkołach różnego typu; samodzielne 

prowadzenie lekcji obserwowanych i ewaluowanych przez 

nauczyciela ćwiczeniowego, dydaktyka akademickiego i grupę 

studentów; autoewaluacja.  

150 

(w tym 60 – 

praktyki 

śródroczne, 

prowadzone w 

szkolnictwie 

podstawowym i 

ponadpodstawo

wym)  

9. 

Podstawy diagnostyki edukacyjnej dla nauczycieli: 

 diagnoza wstępna grupy uczniowskiej i każdego ucznia 

 ocenianie ucznia jako proces wpierania jego edukacyjnego 

rozwoju 

30 
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 konstruowanie narzędzi przydatnych w procesie oceniania 

uczniów 

 doradztwo w zakresie dalszej drogi edukacyjnej lub zawodowej 

ucznia 

 ocena jakości pracy nauczyciela 

 ocena jakości pracy szkoły (placówki oświatowej) – wymierne i 

niewymierne efekty edukacyjne 

 ewaluacja edukacyjna 

 edukacyjna wartość dodana 

 autoewaluacja, projektowanie ścieżki własnego rozwoju 

(samokształcenie zawodowe, samodoskonalenie). 

10. 

Technologia informacyjno-komunikacyjna (TIK) i informatyka dla 

nauczycieli: 

 myślenie komputacyjne w rozwiązywaniu problemów 

 kształcenie (nauczanie i uczenie się) w wirtualnym środowisku 

TIK 

 metody kształcenia i oceniania z wykorzystaniem TIK 

 media cyfrowe a odpowiedzialność i postawa obywatelska 

 TIK a profesjonalny rozwój nauczyciela. 

30 

11. 

Praktyka nauczycielska, 

odbywana na dwóch etapach edukacji: 

 w szkolnictwie podstawowym 

 w szkolnictwie średnim ogólnokształcącym lub 

średnim zawodowym i branżowym. 

Propozycja ramowego programu praktyk: 

1. Przedstawienie studentowi zadań i obowiązków związanych z 

praktyką. 

2. Zapoznanie się ze specyfiką szkoły/placówki. 

3. Zapoznanie się z pracą wychowawcy klasy. 

4. Obserwacja i prowadzenie „lekcji wychowawczych”.  

5. Obserwacja spotkań rady pedagogicznej oraz zespołu 

wychowawców klas.  

6. Uczestnictwo w pozalekcyjnych działaniach opiekuńczo-

wychowawczych nauczycieli, w tym dyżurach na przerwach 

międzylekcyjnych, zorganizowanych wyjściach grup 

uczniowskich. 

7. Zapoznanie się z pracą pedagoga szkolnego i ewentualnie 

psychologa szkolnego.  

8. Uczestnictwo w spotkaniach rady rodziców i samorządu 

uczniowskiego. 

9. Zapoznanie się z pracą nauczyciela przedmiotu. 

10. Obserwacja zajęć przedmiotowych. 

11. Prowadzenie zajęć przez studenta (po obserwacji kilkunastu 

lekcji) i analiza ich przebiegu. 

12. Praca indywidualna z uczniami (diagnozowanie zdolności i 

potrzeb, projektowanie i realizowanie zajęć z wybranym 

uczniem lub grupą uczniów). 

160 
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13. Udział w spotkaniach zespołu przedmiotowego. 

14. Podsumowanie praktyk z udziałem studenta/-ów, nauczyciela – 

opiekuna praktyki, nauczycieli akademickich 

odpowiedzialnych za przygotowanie nauczycielskie studentów. 

       Razem 670 + (10) 

 

 

III. Realizacja standardu  

Wiedza i umiejętności uzyskane w ramach zajęć każdego modułu realizowanego na uczelni 

ćwiczone i rozwijane są w ramach praktyki: 

 Podstawy pedagogiki dla nauczycieli, Podstawy psychologii dla nauczycieli;  

Praktyka 

 Organizacja pracy szkoły z elementami prawa oświatowego  Praktyka  

 Podstawy diagnostyki edukacyjnej dla nauczycieli  Praktyka  

 Podstawy dydaktyki, Dydaktyka szczegółowa;  Praktyka 

 Kultura języka  Praktyka 

 TIK i informatyka dla nauczycieli  Praktyka 

 Podstawy pedagogiki specjalnej dla nauczycieli  Praktyka. 

Realizacja modułów przygotowujących do zawodu nauczyciela winna być spójna z 

programem merytorycznym kształcenia kierunkowego. 

Struktura standardu wskazuje jedynie minimalną liczbę godzin poświęconych na realizację 

poszczególnych modułów i nie uwzględnia specyfiki wymagań wobec nauczyciela danego 

przedmiotu. Kierunki realizujące specjalność nauczycielską powinny mieć w swoim 

programie – adekwatnie do potrzeb – zajęcia poszerzające moduł dydaktyki szczegółowej, 

pogłębiające kompetencje wymagane od nauczyciela danej dziedziny (przykładowo, dla 

przyszłych nauczycieli języka polskiego – zajęcia uwzględniające holistyczny wymiar 

przedmiotu i jego funkcję formacyjną, a dla przyszłych nauczycieli matematyki podstawową 

rolę przedmiotu dla rozwijania uczniowskich kompetencji w obszarze przedmiotów ścisłych i 

przyrodniczych). 

Myślą przewodnią zaprezentowanej koncepcji jest interdyscyplinarna integracja 

kształcenia wokół podstawowych zadań, które stoją przed nauczycielem w jego 

codziennej praktyce szkolnej. Studiowanie pedagogiki, psychologii, dydaktyki 

przedmiotowej oraz realizowanie praktyki powinno być skoncentrowane na problemach 

związanych z rozwojem ucznia i tworzeniu optymalnych warunków dla tego rozwoju. Rola 

nauczyciela może być zatem interpretowana, jako bycie specjalistą w zakresie rozwoju 

ucznia. 

Decydujące znaczenie odgrywa integracja treści poszczególnych modułów zajęć 

realizowanych w uczelni z praktyką szkolną. W procesie studiowania konieczne jest 

zapewnienie możliwości weryfikowania koncepcji teoretycznych w rzeczywistości placówki 

oświatowej i klasy szkolnej. Studenci od momentu rozpoczęcia kształcenia nauczycielskiego 

powinni zatem uczestniczyć w praktykach. Korelacja kształcenia w uczelni z praktycznym 

zaangażowaniem studentów umożliwi budowanie postawy refleksyjnego praktyka. 

Szczególne znaczenie i nowy wymiar uzyskuje, w tym kontekście, przygotowanie nauczycieli 
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akademickich i nauczycieli pracujących w szkołach do sprawowania opieki nad studenckimi 

praktykami. 

Kolejny filar tej koncepcji to zwrócenie szczególnej uwagi na kształcenie społeczno-

emocjonalne przyszłych nauczycieli. Kompetencje, które w tym zakresie powinny być 

kształtowane, to przede wszystkim: samoświadomość, zarządzanie sobą, świadomość 

społeczna, umiejętności interpersonalne, samodzielność i odpowiedzialne podejmowanie 

decyzji. Nauczyciel dzięki tym kompetencjom będzie przygotowany do realizacji zadań 

związanych z własnym rozwojem i wspieraniem rozwoju uczniów. Kształcenie społeczno-

emocjonalne powinno być nierozłączną częścią wszystkich modułów zajęć przygotowujących 

do pracy nauczyciela. 

Personalizacja procesu kształcenia nauczyciela budowana w oparciu o indywidualną opiekę 

nad studentem, to kolejny istotny element proponowanej koncepcji . W relacji nauczyciel 

akademicki – student dzięki integralnemu spojrzeniu na człowieka możliwy jest optymalny 

rozwój jego potencjału. W spersonalizowanej relacji powinien być budowany profesjonalny 

osąd dokonywany z uwzględnieniem zarówno samorefleksji, jak i „wglądu” w wiedzę 

dyscyplin naukowych zajmujących się edukacją. Relacja spersonalizowana stwarza 

optymalne warunki dla rozwijania kompetencji społeczno-emocjonalnych studenta. 

Proponowana koncepcja stawia nowe wyzwania w zakresie przygotowanie nauczycieli 

akademickich do podjęcia zadań związanych z kształceniem nauczycieli (szczególnie 

kompetencje związane z indywidualną opieką nad studentami i kompetencje w zakresie 

kształcenia społeczno-emocjonalnego). 

 

IV. Praktyki studentów w szkołach (placówkach oświatowych) 

Praktyki są organizowane przez uczelnie w oparciu o standardy kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu nauczyciela. Stanowią ważną część procesu dydaktycznego i równorzędnie z 

innymi zajęciami objętymi planem studiów podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. 

Celem praktyk jest zapoznanie się studenta z organizacją pracy szkoły, warsztatem pracy nauczyciela, 

formami i metodami nauczania i wychowania oraz umożliwienie mu kształtowania i rozwoju 

umiejętności dydaktyczno-wychowawczych w bezpośrednim kontakcie z uczniami, a także 

weryfikacji własnych predyspozycji do wykonywania zawodu. 

Praktyki mają dwojaki charakter: są to praktyki śródroczne i praktyki ciągłe. 

Praktyki śródroczne 

1) Odbywają się w ciągu roku akademickiego jako element zajęć: 

 z dydaktyki przedmiotu – w szkole podstawowej oraz szkole ponadpodstawowej 

(30h+30 h); 

 związanych z blokiem pedagogiczno-psychologicznym (praktyka psychologiczno-

pedagogiczna) – w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i placówkach 

szkolnictwa specjalnego (30h – po 10h w każdym typie szkolnictwa). 

2) Praktyki śródroczne odbywają się w szkołach wszystkich typów przy udziale 

nauczyciela akademickiego, nauczyciela ćwiczeniowego oraz grupy studentów. 

3) W ramach zajęć praktycznych studenci: 

 obserwują lekcje nauczycieli przedmiotowe i wychowawcze; 

 samodzielnie przygotowują, przeprowadzają i ewaluują przynajmniej jedną lekcję 

przedmiotową oraz w miarę możliwości jedną lekcję wychowawczą na każdym z 
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dwóch poziomów nauczania ogólnokształcącego (w miarę możliwości także w 

szkołach branżowych, oddziałach specjalnych i integracyjnych, ośrodkach 

wychowawczych); 

 hospitują lekcje pozostałych studentów z grupy, biorą udział w ich ewaluacji.  

Praktyki ciągłe 

Odbywają się na dwóch poziomach kształcenia w oparciu o uczelniane skierowanie na 

praktykę: 

A) w szkołach podstawowych (min. 80 h)  

W ramach tych praktyk student: 

a) przeprowadza 20 lekcji, w tym dwie godziny wychowawcze (1 w klasach 

młodszych, 1 w kl. VII-VIII); zaleca się, aby lekcje były zróżnicowane pod względem 

treści nauczania, jak i pod względem metodycznym (różne typy lekcji, metody, formy, 

techniki, itp.). Student powinien prowadzić zajęcia zarówno z uczniami młodszymi 

(klasy IV-VI), jak i starszymi (kl. VII-VIII). Wskazane jest przeprowadzenie lekcji 

poświęconych poprawie prac klasowych i domowych, które student samodzielnie 

zadał, sprawdził, zrecenzował i ocenił. 

b) hospituje 30 h (lekcji przedmiotu i wychowawczych) nauczyciela opiekuna, innych 

nauczycieli, a także innych praktykantów; 

c) prowadzi 10 h zajęć spersonalizowanych (z jednym uczniem) lub indywidualnych 

(z grupą uczniów, np. w ramach kół zainteresowań lub realizacji szkolnych projektów 

edukacyjnych); 

d) pozostałe 20 h przeznacza na:  

 aktywne uczestniczenie w życiu szkoły: dyżury, wycieczki, rady pedagogiczne, 

wywiadówki, różne formy współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, apele, 

zajęcia pozalekcyjne, imprezy szkolne, spotkania rad rodziców i samorządu 

uczniowskiego;  

 obserwację pracy psychologa, pedagoga szkolnego, doradcy zawodowego; 

 zapoznanie się z treściami nauczania w okresie objętym praktyką (planem 

dydaktycznym), z dziennikiem lekcyjnym, z zeszytami uczniów, podręcznikami, 

programami, przewodnikami, wyposażeniem pracowni, zasobami i pracą biblioteki 

szkolnej; 

 ustalenie planu praktyki z opiekunem; 

 omawianie lekcji obserwowanych, przygotowanych i przeprowadzonych.  

B) w szkołach ponadpodstawowych (liceach, technikach lub szkołach branżowych) 

(min. 80 h)  

W ramach tych praktyk student: 

a) przeprowadza 20 lekcji, w tym dwie godziny wychowawcze. Zaleca się, aby lekcje 

były zróżnicowane pod względem treści nauczania, jak i pod względem metodycznym 

(różne typy lekcji, metody, formy, techniki, itp.). Wskazane jest przeprowadzenie 

lekcji poświęconych poprawie prac klasowych i domowych, które student 

samodzielnie zadał, sprawdził, zrecenzował i ocenił.  

b) hospituje 30 lekcji (lekcji przedmiotu i wychowawczych) nauczyciela opiekuna, 

innych nauczycieli, a także innych praktykantów; 
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c) prowadzi 10 h zajęć spersonalizowanych (z 1 uczniem) lub indywidualnych (z 

grupą uczniów, np. w ramach kół zainteresowań lub realizacji szkolnych projektów 

edukacyjnych); 

d) pozostałe 20 godzin przeznacza na:  

 aktywne uczestniczenie w życiu szkoły: dyżury, wycieczki, rady pedagogiczne, 

wywiadówki, współpracę szkoły ze środowiskiem lokalnym, apele, zajęcia 

pozalekcyjne, imprezy szkolne;  

 zapoznanie się z pracą psychologa, pedagoga szkolnego, doradcy zawodowego; 

 zapoznanie się z treściami nauczania w okresie objętym praktyką (planem 

dydaktycznym), z dziennikiem lekcyjnym, z zeszytami uczniów, podręcznikami, 

programami, przewodnikami, wyposażeniem pracowni, zasobami i pracą biblioteki 

szkolnej; 

 ustalenie planu praktyki z opiekunem; 

 omawianie lekcji obserwowanych, przygotowanych i przeprowadzonych.  

Dokumenty związane z praktykami: 

 instrukcja/regulamin przebiegu praktyki przeznaczone dla studentów i nauczyciela 

ćwiczeniowego; 

 umowa uczelni z nauczycielem opiekunem praktykanta; 

 dzienniczek praktyk wraz z arkuszem autoewaluacyjnym (po wypełnieniu, dostarczany 

do uczelnianego koordynatora, stanowi podstawę zaliczenia praktyki, później 

przekazywany jest do teczki osobowej studenta); 

 arkusz ewaluacyjny (karta opinii o praktykancie wraz z oceną praktyk, wypełniana 

przez nauczyciela opiekuna praktykanta, na jej podstawie wpisywane jest zaliczenie 

przez koordynatora, później przekazywana jest do teczki osobowej studenta), 

 opinie pohospitacyjne nauczyciela akademickiego, kontrolującego przebieg praktyk, lub 

/ i dyrektora szkoły; 

 ankiety ewaluacyjne uczniów oceniające studenta – praktykanta jako przyszłego 

nauczyciela; 

 protokół zaliczenia praktyki (zaliczenie wpisywane przez koordynatora na podstawie 

opinii o praktykancie i wystawianej na tej opinii oceny oraz na podstawie wypełnionego 

przez studenta dzienniczka praktyki, a także opinii pohospitacyjnych nauczyciela 

akademickiego i/lub dyrektora),  

 harmonogramy odbywania praktyk, dostarczane drogą mailową przez studentów w 

pierwszym tygodniu praktyk, aktualizowane na bieżąco. 

 

Najważniejsze kompetencje i umiejętności rozwijane i poddane ocenie podczas praktyk:  

 umiejętności samodzielnego projektowania, realizowania i ewaluowania zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

 umiejętności indywidualizowania i personalizowania procesu nauczania (od 

diagnozowania potrzeb i możliwości ucznia, przez projektowanie i realizację działań, po 

ewaluację efektów); 

 kompetencje interpersonalne (komunikatywność, życzliwość, skuteczność w 

rozwiązywaniu problemów, właściwe reakcje na nieprzewidziane sytuacje lekcyjne) i 

intrapersonalne (autoewaluacja, refleksyjność, gotowość do doskonalenia); 
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 umiejętność pracy zespołowej (współpraca z innymi praktykantami i nauczycielami; 

organizowanie pracy grupowej na lekcjach); 

 umiejętności tworzenia sytuacji motywujących do nauki; 

 poziom przygotowania merytorycznego w zakresie nauczanego przedmiotu i 

umiejętność popularyzowania wiedzy; 

 kreatywność, a także rozwijanie dyspozycji i aktywności twórczych ucznia; 

 umiejętność doboru treści, metod, technik i narzędzi nauczania adekwatnych do celów 

edukacyjnych, potrzeb i możliwości uczniów;  

 celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy 

dydaktycznej; 

 kompetencje komunikacyjne, w tym dbałość o własną i uczniowską poprawność 

wypowiedzi, kulturę i etykę języka, a także odpowiednią dynamikę werbalną i 

pozawerbalną; 

 kompetencje międzykulturowe i glottodydaktyczne, pozwalające na pracę z dziećmi 

pochodzącymi ze środowisk odmiennych kulturowo i posiadającymi słabą znajomość 

języka polskiego; 

 racjonalne gospodarowanie czasem lekcji, a także odpowiedzialne i celowe 

organizowanie pracy pozaszkolnej ucznia z poszanowaniem jego prawa do odpoczynku. 

Wymagania wobec nauczyciela – opiekuna praktyk ciągłych, a także nauczyciela 

ćwiczeniowego – opiekuna praktyk śródrocznych 

 posiada minimum wykształcenie wyższe magisterskie (zgodne z rodzajem 

prowadzonych zajęć) z przygotowaniem pedagogicznym, stopień nauczyciela 

mianowanego lub dyplomowanego,  

 ma doświadczenie w skutecznym prowadzeniu innowacyjnych zajęć z wykorzystaniem 

aktywnych metod nauczania, technik komunikacyjnych, technik twórczego myślenia,  

 posiada umiejętności organizacyjne i społeczne - komunikatywność, umiejętność pracy 

w zespole,  

 posiada wyróżniającą ocenę pracy, 

 posiada wysokie kompetencje interpersonalne, 

 odbywa cykliczne szkolenia związane z organizowaniem praktyk studenckich oraz 

metodami nauczania/uczenia się, 

 współpracuje z uczelnią, uczestniczy w życiu naukowym i organizacyjnym uczelni 

(konferencje, otwarte seminaria), 

 jest zatrudniony na pełny etat. 

 

 


