
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Praktyka śródroczna 

Nazwa w języku angielskim:  Teacher interim practice 

Język wykładowy:   POLSKI 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   HISTORIA 

Jednostka realizująca:   INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  DRUGIEGO STOPNIA 

Rok studiów:  2 

Semestr:  3 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Rafał Roguski 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:   Dr Rafał Roguski 

Założenia i cele przedmiotu 

Celem praktyki śródrocznej jest zdobycie 

praktycznych umiejętności i kompetencji, którymi 

powinien wykazać się nauczyciel historii (np. 

porozumiewania się z uczniami, planowania i 

organizacji lekcji, dobór metod i celów edukacji 

historycznej w tym metod aktywizujących, 

umiejętności zadawania pytań, formułowanie 

poleceń). Praktyka odbywa się w szkole 

podstawowej w klasach 7-8 (dawne klasy I i II 

gimnazjum). 

Symbol 

efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu historii powszechnej i Polski oraz 

nowoczesnych metod i form jej przekazu 
K_W01 

K_W12 

W_02 
Posiada wiedzę o zasadach organizowania widowisk i przedstawień o 

tematyce historycznej i patriotycznej. 
K_W15 

K_W21 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną z zakresu dydaktyki 

historii i nowoczesnych form przekazu treści historycznych 
K_U01 

K_U21 

U_02 
Świadomie stosuje różnorodne metody upowszechniania wiedzy 

historycznej K_U 11 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Szanuje dorobek kulturowy różnych grup narodowych i etnicznych, 

promuje polskie osiągnięcia kulturowe 

K_K06 

K_K09 

K_K11 

K_02 Docenia znaczenie edukacji historycznej dla rozwoju tożsamości 
K_K04 

K_K07 

K_K09 



Forma i typy zajęć: 
Hospitowanie zajęć dydaktycznych. Dyskusja. Podczas prowadzenia lekcji 

wykorzystywane będą metody nauczania zależnie od typu lekcji. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość zagadnień związanych z podstawami dydaktyki oraz dydaktyką historii realizowanych na 

odnośnych przedmiotach. 

Treści modułu kształcenia: 

Celem praktyki śródrocznej jest stworzenie studentom możliwości kontaktu zawodowego z uczniami i 

zapoznanie ich z podstawowymi aspektami pracy zawodowej nauczyciela. Student poznaje praktyczne 

aspekty pracy dydaktycznej. Elementem praktyki śródrocznej jest prowadzenie samodzielnie zajęć i 

omawianie ich w obecności nauczyciela historii, nauczyciela akademickiego oraz innych studentów. 

Student zapoznaje się z praktycznym sposobem prowadzenia zajęć lekcyjnych, sposobami oceniania 

uczniów. W praktyce zapoznaje się z prowadzeniem zajęć uwzględniając aspekty psychologiczne pracy z 

uczniem. Zapoznanie się z dziennikiem elektronicznym (w placówce, w której jest wykorzystywany). 

Literatura podstawowa: 

 Materiały dydaktyczne wykorzystywane przez nauczyciela – opiekuna praktyk. Podręcznik i zeszyt 

ćwiczeń wykorzystywane przez uczniów. 

Literatura dodatkowa: 

1. E. Chorąży, D. Konieczka-Śliwińska, S. Roszak, Edukacja historyczna w szkole, teoria i praktyka, 

Warszawa 2008. 

2. M. Bieniek, Dydaktyka historii. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2009. 

3. Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, pod red. K. Kruszewskiego, Warszawa 1994 i nast.  
4. Dydaktyka historii w szkole podstawowej, pod red. J. Centkowskiego, Warszawa 1989. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Samodzielne prowadzenie zajęć. Hospitowanie zajęć przez studenta. Konsultacje z nauczycielem oraz 

wykładowcą z ramienia UPH. 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania) 

 

Zaliczenie na ocenę. Ocena przeprowadzonej lekcji przez opiekuna praktyki. Zaliczenie na podstawie sporządzonych notatek 

hospitacyjnych, obecności na zajęciach. 

 

Bilans punktów ECTS: 

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin 

Udział w zajęciach 15 

Konsultacje z prowadzącym moduł 10 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć i kolokwium 5 

Sumaryczne obciążenie studenta 30 

Punkty ECTS za przedmiot 
1 

 

 


