SEKRETARIAT MUZYKOLOGII
Student pobiera z sekretariatu Muzykologii
2 skierowania: na praktykę dydaktycznoprzedmiotową i opiekuńczo-wychowawczą*
Student składa w sekretariacie Muzykologii
skierowania na praktyki podpisane przez
opiekuna praktyk z ramienia Szkoły oraz przez
dyrektora Szkoły
Przed rozpoczęciem praktyki nauczycielskiej
student zobowiązany jest do wykupu
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków i odpowiedzialności cywilnej na
czas trwania praktyki oraz do złożenia w
Sekretariacie oświadczenia o wykupie
ubezpieczenia (druki oświadczeń są do
pobrania na stronie internetowej Katedry
Muzykologii lub w sekretariacie Muzykologii)

SZKOŁA

OPIEKUN PRAKTYK (UWr)

Student zanosi skierowania do wybranej szkoły
(w przypadku praktyki ciągłej może być to również
szkoła poza Wrocławiem)

Student ustala z nauczycielem-opiekunem praktyk
Harmonogram praktyk dydaktycznych (zał. nr 1) i
rozpoczyna
praktykę
dydaktyczną
ciągłą
(2 tygodnie – 60 godz., w tym nie mniej niż 12
lekcji
obserwowanych
i 12 samodzielnie
przeprowadzonych). To samo dotyczy praktyki
śródrocznej.

W pierwszym tygodniu praktyki student
przekazuje opiekunowi praktyk z
ramienia Uczelni zatwierdzony przez
dyrektora
Szkoły
szczegółowy
Harmonogram praktyki dydaktycznej**

W czasie realizowania praktyk student gromadzi
dokumentację, tzw. Portfolio praktykanta – część
dydaktyczna (zał. nr 2): konspekty swoich lekcji wraz z
komentarzami, karty pracy ucznia, sprawdziany, itp.
Pod koniec praktyk student sporządza Sprawozdanie
z przebiegu praktyki dydaktycznej

Nauczyciel-opiekun z ramienia Szkoły wypełnia
Arkusz oceny kompetencji dydaktycznych
praktykanta (zał. nr 3) oraz Szkolną kartę
zaliczenia praktyki dydaktycznej (zał. nr 4).
Dyrektor Szkoły potwierdza odbycie praktyk
przez studenta swoim podpisem i pieczątką

Opiekun praktyk z ramienia Uczelni dokonuje
wpisu zaliczenia praktyki dydaktycznej
w pierwszym tygodniu po zakończeniu
praktyk, na podstawie złożonych przez
studenta dokumentów (zał. nr 1, 2, 3, 4)

*Praktyka opiekuńczo-wychowawcza (30 godz.) stowarzyszona jest z praktyką dydaktyczną/przedmiotową ciągłą (wrzesień po II/IV semestrze) i odbywa się u tego
samego nauczyciela. Nauczyciel-opiekun praktyk powinien posiadać stopień nauczyciela mianowanego, w przypadku praktyki w gimnazjum powinien być również
wychowawcą.
**W pierwszym tygodniu praktyki student przekazuje również opiekunowi praktyki opiekuńczo-wychowawczej z ramienia CEN UWr zatwierdzony przez dyrektora Szkoły szczegółowy Harmonogram praktyki opiekuńczo-wychowawczej.

