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Zarządzenie nr 1612020
Rektora Akademii Katolickiej w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2020 r.
w sprawie odbywania praktyk zawodowych

w związku z wchodzącą w życie 5 grudnia 2020 r nowelizacją przepisów. Rozporządzenia
Ministra NaŃi i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu
ksźałceniaprzygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela(Dz. U.2019 poz.I450)
oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 t. w sprawie
czasowego ograniczenia fuŃcjonowania jednostek systemu oświatyw związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -I9 (Dz.U . 2020 poz. 13 89)

Zarządzam, aby prakĘki pedagogiczno katecheĘczne odbywane przez
studentów/słuchacry mogły być również rea|izowane w następujący sposób:
słuchacz/student
obserwowane przęz opiekuna praktyk lub nauczyciela akademickiego
praktyk, oraz dokonuj e analizy tych lekcji;

-

koordynatora

technik ksztaŁcenia na odległość;

prowadzon ę pr zez nauczy ci€la;

pojawiających się w placówce problemów opiekuńczo-wychowawczych lub
propozycje zindywidualizowanej pracy z uczniami zdolnlłni oraz uczniami zę
specyficznymi trudnościamiw uczeniu się;

odległośćz ltcznięm (przede wszystkim szczegó|nie uzdolnionym lub
potrzebującym pomocy w nauce) - za zgodą rodzica, opiekuna praktyk oraz

na

nauczy ciela akademi cki e go

;

ęlektronicznej, spotkaniach szkolnych zespołów przedmiotowych, zespole
wychowawców klas oIaz w rudzie pedagogicznej, a także w miarę możliwościw
spotkaniach z r o dzicami;

komunikacji elektronicznĄ, z opiekunem praktyki, dyrektorem placówki,
nauczycielem pedagogiem, nauczycielem psychologiem, nauczycielami
wychowawcami zę świetlicy szkolnej lub innymi nauczycielami (w szczególności
o

dpowiedzialnymi za udzielańe pomocy

zasadami BHP placówki;

p

sycho

1o

giczno-pedago gicznej

);

analizĄe dzienniki lekcyjne (pod kątem dokumentowania procesu edukacyjnego),
klóre są prowadzone w formie elektronicznej (za zgodądyrektóra szkoły);
Prowadzi sYmulacje lekcji wychowawczych - na podstawie przygotowanego przez
siebie scenariusza - obserwowanę przez nauczyciela akademiókie§o _ koońynatora
praktyk, dla innych osób z grupy odbywającej praktykę zawodową, &po zakończeniu
dokonuje analizy przeprowadzonych ząęć w ramach praktyki psychologicznoPedagogicznej; każdy student/słuchacz występuje w roli prowadzącego zajęóia, jak
również obserwatora;
Prowadzi symulacje lekcji religii, obserwowane przęz nauczyciela akademickiego _
koordynatora praktyk, dla innych osób z grupy odbywającej praktykę zawodową, & po
zakończęniu analizuje ptzęptowadzone zajęcia - ra-ach praktyki dydaktycznój;
student/słuchacz występuje w roli zarówno prowadzącego ząęcia, jak również
obserwatora,

Liczba godzin i sposób dokumentowania przebiegu praktyk nie ulega zmianię (dokumentacja
w dzienniku praktyk pedagogiczno - katechetycznych).

Zarządzenie Rektora
odwołania.

AKW wchodzi w życie z dniem

ogłoszenia i obowiązuje do
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prof, M hab. Rizysztof
Pawlina

