Pieczęć szkoły

STUDIA NIESTACJONARNE

Zaliczono z oceną.........................................................
Dnia ..............................................................................
.......................................................................................
(podpis nauczyciela akademickiego zaliczającego praktykę)

OPINIA
o przebiegu i wynikach drugiej praktyki dydaktycznej w szkole podstawowej
studentki/studenta Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego

Imię i nazwisko studentki/ta ........................................................................................................
Kierunek studiów WYCHOWANIE FIZYCZNE rok III (studia I0)
Zrealizowała/ł praktykę w okresie od ........................................ do ............................................
pod kierunkiem .........................................................................................................................
(imię i nazwisko nauczyciela i zakres – przedmiot jego pracy)

Ilościowe wykonanie zadań z programu praktyki
Realizowane zadania
1. Lekcja przedmiotu kierunkowego
2. Lekcja wychowawcza

zhospitowano
8 lekcji

przeprowadzono
30 lekcji

1 lekcja

1 lekcja

3. Inne formy pracy w szkole (np. spotkania
z dyrektorem, analiza dokumentacji nauczyciela wychowania fizycznego, diagnoza
poziomu sprawności fizycznej, poznanie
poziomu wiedzy uczniów z zakresu kultury
fizycznej i edukacji zdrowotnej i inne zadania
wynikające z pracy szkoły)
Opinia o przydatności studenta do zawodu nauczyciela
Przygotowanie merytoryczne (znajomość programu, Pozytywy:
podręcznika, literatury fachowej i dziecięcej,
1. umiejętność doboru środków dydaktycznych, na
kierunkach neofilologicznych – znajomość języka Negatywy:
obcego)
Pozytywy:
Przygotowanie metodyczne (stosowanie zasad, metod,
2. form i technik nauczania adekwatnych do celów,
treści, stopnia trudności materiału, poziomu uczniów Negatywy
itp.)
Umiejętności realizacyjne w procesie wychowawczo- Pozytywy:
3. dydaktycznym i opieki (np. interpretacja zjawisk
wychowawczo-dydaktycznych, konfrontacja teorii
z praktyką, dobór materiału i środków dydaktycznych,

20 godzin

gospodarowanie czasem, panowanie nad klasą, tempo
Negatywy
lekcji, refleks, umiejętność kontroli i oceny ucznia,
kształcenia dyspozycji kierunkowych i instrumentalnych osobowości wychowanka, refleksyjnego
myślenia, doskonalenia warsztatu pracy)
Postawa studenta w stosunku do uczniów i jego Pozytywy:
oddziaływania wychowawcze (np. autokratyczna,
4. wyzwalająca, opiekuńcza, reagowanie na niewłaściwe
zachowania, organizacja zajęć dydaktycznych Negatywy
i wychowawczych)
Postawa
do
zawodu
nauczycielskiego Pozytywy:
i zainteresowanie pracą w szkole (dyscyplina
5. formalna, sumienność, aktywność, kultura osobista,
współpraca z nauczycielami w celu bogacenia Negatywy
własnych osiągnięć).
Pozytywy:
Umiejętność współdziałania w społeczności szkolnej
6. w realizacji wspólnych zadań pedagogicznych
(współpraca z dyrekcją, zespołem nauczycieli, Negatywy
młodzieżą)
Pozytywy:

7. Inne uwagi o praktykancie

Negatywy

Ogólna ocena wyników praktyki (w skali ocen:

8. bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus,
dostateczny, niedostateczny)
Uwagi o programie i organizacji praktyki oraz wnioski i propozycje w tym zakresie:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
PRAKTYKĘ ZREALIZOWANO W WYMIARZE 60 GODZIN

…………………………………
(nauczyciel kierujący praktyką w szkole)

Data……………………………………………….

…………………………………
(Dyrektor szkoły)

