
PROGRAM PRAKTYK 
STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE: EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 

Uprzejmie informuję, że każdy słuchacz studiów podyplomowych w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa 
zobowiązany jest do odbycia praktyki pedagogicznej we wszystkich typach szkół prowadzących zajęcia z edukacji 
dla bezpieczeństwa w wymiarze 60 godzin.  
Realizacja tych praktyk przewidziana jest podczas trwania studiów podyplomowych.  

I. Poznanie zasad funkcjonowania szkoły 
1. Zapoznanie się ze strukturą szkoły, jej organami, kompetencjami i zasadami jej funkcjonowania.  
2. Poznanie zadań dydaktycznych i sposobów ich realizacji.  
3. Wewnętrzne prawo szkolne i jego zawartość (statut, WSO, regulaminy).  
4. Poznanie dokumentacji procesu dydaktycznego i sposobów jej prowadzenia.  
5. Poznanie zasad i form działalności biblioteki, czytelni, pionu administracyjno-gospodarczego.  
6. Uczestnictwo w życiu szkoły – udział w pracach związanych z organizacją, przeprowadzaniem uroczystości 

szkolnych, konkursów, imprez kulturalnych, prac użytecznych.  
7. Udział w zebraniach RP, R Rodz., SU i innych organizacji funkcjonujących w szkole: realizacja ustawowych 

zadań tych organów.  

II. Udział w zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez opiekunów praktyk lub innych nauczycieli.  
1. Obserwacja przebiegu zajęć zwłaszcza:  
- aktywności uczniów,  
- metod i form pracy oraz wykorzystywanych pomocy dydaktycznych,  
- procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w klasie,  
- metod aktywizowania i dyscyplinowania uczniów oraz różnicowania poziomu aktywności uczniów,  
- sposobu oceniania uczniów, zadawania pracy domowej i jej kontrolowania,  
- aktywnego udziału uczniów w lekcji – zwłaszcza uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, - działań 

zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy.  
2. Omawianie zajęć dydaktycznych z nauczycielem prowadzącym ze szczególnym zainteresowaniem w/w 
elementami procesu.  

III. Przygotowanie i prowadzenie lekcji (zajęć) z zastosowaniem zaplanowanych i sformułowanych celów, 
metod, form pracy, z wykorzystaniem przygotowanych środków dydaktycznych – w oparciu o samodzielnie 
przygotowany scenariusz, z uwzględnieniem:  
- metod i form pracy dostosowanych do realizacji treści danego etapu edukacyjnego oraz dynamiki uczniów,  
- środków multimedialnych i technologii informacyjnych wykorzystywanych w toku lekcji,  
- rozwijania umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnej,  
- dostosowania działań do możliwości uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
- diagnozowania i oceniania poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, 
- podejmowania indywidualnej pracy dydaktycznej z uczniami (w tym z uczniami o specjalnych potrzebach),- 

podejmowanie w toku pracy dydaktycznej działań wychowawczych. 

 

 

 

 


