Regulamin praktyk katechetycznych
dla studentów PWTW Collegium BOBOLANUM
ul. Rakowiecka 61; 02-532 Warszawa

1. KaŜdy student PWTW „Bobolanum” robiący specjalizację katechetycznopedagogiczną zobowiązany jest do odbycia praktyk pedagogicznych w
wymiarze150 godzin lekcyjnych.
2. Uczelnia kieruje studenta do odbycia praktyk w określonej placówce
(zaproponowanej przez studenta lub wyznaczonej przez opiekuna praktyk) na
podstawie „Skierowania”.
3. Podstawowy schemat rozłoŜenia praktyk: 50 godz. w szkole podstawowej,
50 godz. w gimnazjum, 50 godz. w liceum. Opiekun praktyk moŜe zmieniać
schemat rozłoŜenia praktyk dostosowując go do potrzeb i zdolności danego
studenta. MoŜe teŜ zmniejszyć liczbę godzin praktyk w szkole i skierować
studenta do odbycia praktyk w ramach wyjazdów edukacyjnych dla dzieci i
młodzieŜy organizowanych przez szkoły, inne instytucje edukacyjne lub
Kościół.
4. W ramach odbywania praktyk student powinien przyglądać się lekcjom
nauczania religii (hospitacje) prowadzonych przez katechetów oraz
samodzielnie przeprowadzić część zajęć z nauczania religii (około jedna
trzecia czasu praktyk powinna obejmować zajęcia samodzielnie prowadzone
przez studenta).
5. Student odbywający praktyki - w ramach hospitacji, o ile będzie to moŜliwe,
powinien teŜ uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli i
pedagogów nie będących katechetami. MoŜe obserwować i włączać się w
prowadzenie tych zajęć o ile prowadzący zajęcia uzna za stosowne.
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6. Podczas odbywania praktyk student powinien dodatkowo
• zapoznać się ze sposobem funkcjonowania danej placówki: plan zajęć,
kalendarz pracy - waŜne wydarzenia w Ŝyciu placówki, spotkania
wychowawców, nauczycieli, pedagogów, psychologa z rodzicami
uczniów (planowe i nieplanowane);
• poznać specyfikę danej placówki (przeczytać statut, regulamin,
„kontrakty” nauczyciel - uczniowie – o ile takie są zawierane);
• zapoznać się z dziennikiem lekcyjnym: jak wygląda dziennik lekcyjny, co
i gdzie naleŜy wpisywać, jak jest przekazywany poszczególnym
nauczycielom.
• poznać zajęcia dodatkowe proponowane uczniom przez szkołę
• przyjrzeć się pracy biblioteki, świetlicy, stołówki
7. W czasie odbywania praktyk student powinien prowadzić zeszyt praktyk
8. Na zakończenie praktyk, osoba prowadząca studenta odbywającego praktyki
proszona jest o napisanie oceny jego pracy i zaangaŜowania. Szczególnie
istotne jest zwrócenie uwagi na:
• kontakt studenta z uczniami (czy nie boi się uczniów, czy nie wynosi się
nad nich, czy potrafi utrzymać właściwy autorytet edukacyjny);
• umiejętność stosowania róŜnych metod w prowadzonych zajęciach
• umiejętność dopasowania metod do treści nauczania;
• zaangaŜowanie studenta w kontekście zdobywania nowych doświadczeń i
wiedzy dotyczących pracy w szkole oraz przygotowywania własnych
zajęć.
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