Wytyczne w sprawie praktyki ciągłej
dla słuchaczy studiów podyplomowych kwalifikacyjnych
nauczanie języka polskiego jako obcego
1. W ramach przygotowania praktycznego w zakresie nauczania języka polskiego jako
obcego słuchacze studiów podyplomowych zaliczają praktykę ciągłą w wymiarze 60 godzin,
realizowaną w I i II semestrze studiów w Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków
z Zagranicy i Cudzoziemców „Polonus” (Jednostce pozawydziałowej Uniwersytetu
Rzeszowskiego) zgodnie z harmonogramem:
- I semestr studiów: dwutygodniowa praktyka ciągła, 30 godzin (20 godzin hospitowanych,
10 godzin zajęć prowadzonych);
- II semestr studiów: dwutygodniowa praktyka ciągła, 30 godzin (20 godzin hospitowanych,
10 godzin zajęć prowadzonych).
2. Podstawową formą uczestniczenia w praktyce jest prowadzenie i hospitowanie zajęć
dydaktycznych, zapoznanie się ze specyfiką pracy nauczyciela języka polskiego jako obcego
oraz analiza dokumentacji. W miarę możliwości słuchacz studiów podyplomowych powinien
również aktywnie włączyć się w przygotowanie organizowanych w Centrum Kultury i Języka
Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców „Polonus” przedsięwzięć kulturalnych.
3. Zadania praktyki ciągłej sytuują się wokół następujących zagadnień:


Zaznajomienie się z organizacją pracy Centrum Kultury i Języka Polskiego dla
Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców „Polonus”



Częściowe włączenie się w obowiązki prowadzącego zajęcia, czyli tzw.
asystentura – obejmująca np. poprawę prac, przygotowywanie ćwiczeń, kart
pracy i innych materiałów dydaktycznych



Prowadzenie i hospitowanie zajęć języka polskiego jako obcego zgodnie
z ustalonym wymiarem



Włączenie się w przygotowywanie organizowanych przez Centrum
przedsięwzięć o zasięgu środowiskowym



Organizowanie warsztatu pracy



Rozpoznanie w zakresie dostępnych materiałów dydaktycznych i publikacji
metodycznych z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego



Planowanie i przygotowanie zajęć dydaktycznych
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4. Na początku praktyki słuchacz wspólnie z wykładowcą-opiekunem, nauczycielem języka
polskiego jako obcego, ustala plan dwutygodniowej praktyki ciągłej (sporządza harmonogram
zajęć).
5. W początkowych dniach praktyki słuchacze powinni przede wszystkim zapoznać się
z organizacją pracy Centrum i hospitować zajęcia prowadzone przez opiekuna.
6. Słuchacz prowadzi dziennik praktyki, sporządza notatki hospitacyjne i opracowuje
konspekty do prowadzonych zajęć.
7. Warunkiem uzyskania zaliczenia z praktyki jest udokumentowanie jej przebiegu w formie
zaświadczenia o odbytej praktyce i dziennika praktyki wraz z pozytywną oceną wyrażoną
stopniem i czytelnym

podpisem opiekuna.

Dokumenty te potwierdza kierownik

jednostki/instytucji stosowną pieczęcią i podpisem. Przedłożona kierownikowi praktyki
dokumentacja (zaświadczenie o odbytej praktyce, dziennik praktyki wraz z pozytywną oceną
wystawioną przez wykładowcę-opiekuna, notatki hospitacyjne i konspekty) stanowi podstawę
do zaliczenia przedmiotu i uzyskania 4 punktów ECTS (łącznie za obydwie praktyki
realizowane w formach dwutygodniowych ciągłych w semestrach I i II studiów
podyplomowych słuchacz uzyskuje 8 punktów ECTS).

