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Liczba godzin
Rok

Semestr

Forma zajęć

Forma zaliczenia

ECTS

w tym e-learning

4
5

8

praktyka

40

0

ZO

2

9

praktyka

40

0

ZO

2

10

praktyka

40

0

ZO

2

Razem
Koordynator
przedmiotu / modułu:

120

6

dr PIOTR GONISZEWSKI

Prowadzący zajęcia:
Cele przedmiotu /
modułu:
Wymagania wstępne:

Opanowanie umiejętności dydaktycznych i wychowawczych na poszczególnych etapach edukacyjnych: I etap (szkoła
podstawowa kl. I-III), II etap (szkoła podstawowa kl. IV-VIII), III etap (szkoły ponadpodstawowe).; opanowanie czynności
zapewniających komunikację interpersonalną, bezpieczeństwo i dyscyplinę grup.
Znajomość aktualnych dokumentów oświatowych i wewnątrzszkolnych; znajomość procesów komunikacji
interpersonalnej i wychowawczych; znajomość podstaw psychologii i pedagogiki oraz dydaktyki.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

wiedza

umiejętności

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp

KOD

Opis efektu

1

EP1

ma pogłębioną wiedzę o zadaniach, strukturze i sposobach
funkcjonowania szkoły

K_W07

2

EP2

posiada wiedzę na temat sytuacji i potrzeb dydaktycznych i
katechetycznych w danej placówce oświatowej

K_W07

3

EP3

charakteryzuje organizację pracy uczestników procesu
dydaktycznego i katechetycznego

K_W07

1

EP4

ma zdolność współdziałania w ramach procesu dydaktycznego i
katechetycznego

K_U07
K_U08

2

EP5

potrafi przygotować i przeprowadzić zajęcia dydaktyczne

K_U05
K_U07

3

EP6

umie dokonywać obserwacji i diagnozy potrzeb dydaktycznych i
katechetycznych

K_U07

4

EP7

analizuje dynamikę grup, opanowuje czynności nauczyciela wychowawcy

K_U07
K_U08

5

EP8

podejmuje działania na rzecz opieki na uczniem ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi

K_U07

EP9

ma świadomość własnej, indywidualnej odpowiedzialności za
przebieg procesów dydaktycznych, katechetycznych i
socjalizacyjnych realizowanych w różnych środowiskach
wychowawczych: rodzinie, szkole, parafii

K_K05

1
kompetencje społeczne

2

EP10

jest gotów uczestniczyć w działaniach dydaktycznych kształtujących
postawy i zachowania społeczne niezbędne do współtworzenia
dziedzictwa społeczno-kulturowego regionu i kraju

K_K06
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Liczba godzin
Semestr

TREŚCI PROGRAMOWE

w tym elearning

Przedmiot: praktyka dydaktyczna
Forma zajęć: praktyka
1. Obserwacja lekcji religii (I etap)

8

20

2. Obserwacja innych lekcji z przedmiotów humanistycznych (I etap)

8

10

3. Samodzielne prowadzenie lekcji (I etap)

8

5

4. Konsultacje z opiekunem prowadzącym (I etap)

8

5

5. Obserwacja lekcji religii (II etap)

9

20

6. Samodzielne prowadzenie lekcji (II etap)

9

15

7. Konsultacje z opiekunem prowadzącym (II etap)

9

5

8. Obserwacja lekcji religii (III etap)

10

10

9. Samodzielne prowadzenie lekcji (III etap)

10

25

10. Konsultacje z opiekunem prowadzącym (III etap)

10

5

Metody kształcenia

hospitacja i jej omówienie
opracowywanie scenariusza
obserwacja z dyskusją
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

OPINIE W DZIENNIKU PRAKTYK

EP1,EP2,EP3,EP8,E
P9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

EP10,EP4,EP5,EP6,
EP7,EP8

Zaliczenie na ocenę po każdym semestralnym etapie praktyki na danym etapie edukacyjnym - na podstawie opinii
opiekuna prowadzącego umieszczonej w dzienniku praktyk.
Forma i warunki zaliczenia Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu (dla każdego semestru) jest równa ocenie otrzymanej z zaliczenia zajęć. W przypadku
poprawiania oceny niedostatecznej końcowa ocena zostaje obniżona o 1,0 względem otrzymanej oceny pozytywnej
(nie może być ona jednak niższa niż 3,0).
Sem.
8
Metoda obliczania oceny
końcowej

Przedmiot
praktyka dydaktyczna

8

praktyka dydaktyczna [praktyka]

9

praktyka dydaktyczna

9

praktyka dydaktyczna [praktyka]

10

praktyka dydaktyczna

10

Rodzaj
zaliczenia

praktyka dydaktyczna [praktyka]

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

Ważona
zaliczenie z
oceną

1,00
Ważona

zaliczenie z
oceną

1,00
Ważona

zaliczenie z
oceną

1,00

Stala J. (red.) (2003): Katechetyka szczegółowa
Szpet J. (1999): Dydaktyka katechezy
Literatura podstawowa

Tomasik P. (2003): Katechetyka fundamentalna, w: J. Stala (red.), Historia katechezy i katechetyka fundamentalna
(2010): Program nauczania religii
Długosz A. (1997): Jak przygotowywać i oceniać katechezę

Literatura uzupełniająca
Twardzicki B. (2001): Katechetyka formalna w służbie wiary
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NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
W tym e-learning
Zajęcia dydaktyczne

120

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

20

Studiowanie literatury

10

Udział w konsultacjach

0

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

150

Liczba punktów ECTS

6

3/3

