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I. Założenia ogólne 

 

Celem praktyki jest zapoznanie studentów Wydziału Teologicznego (WTUO) z całokształtem 

życia szkoły i pracą dydaktyczno-wychowawczą dokonującą się przez nauczanie religii (katechezę) 

oraz zajęcia z etyki. Studenci powinni poznać specyfikę pracy nauczyciela religii w szkole, poznać 

główne zadania tej pracy, jej rezultaty i trudności. 

 Ogółem praktyka obejmuje 75 godzin lekcyjnych rozłożonych na hospitacje i lekcje 

samodzielnie prowadzone przez studentów w ciągu 4 tygodni. W ramach praktyki 60 godzin (30 

hospitacji i 30 prowadzonych samodzielnie lekcji) to lekcje religii, natomiast 15 godzin (7 hospitacji i 

8 samodzielnie prowadzonych zajęć) to lekcje z szeroko rozumianej etyki prowadzone w ramach tzw. 

godzin wychowawczych. Tematyka zajęć z etyki może obejmować następujące zagadnienia: 

przebaczanie, rozwiązywanie konfliktów, pokój, tolerancja, praca, przyjaźń, dojrzałość itp.). 

W wyjątkowych i uzasadnionych wypadkach termin praktyki może ulec przesunięciu za zgodą 

Dziekana Wydziału Teologicznego UO. 

 

 W myśl wskazań władz oświatowych opiekun praktyk Wydziału Teologicznego UO będzie 

utrzymywać kontakt ze szkołą celem nadzorowania pracy studentów podczas praktyki oraz hospitacji 

niektórych lekcji. 

 

II. Plan praktyki 

 

Studenci są zobowiązani do zgłoszenia się do Dyrekcji szkoły w dniu rozpoczęcia praktyki, przed 

godziną ósmą, celem skierowania do nauczyciela religii – opiekuna szkolnego, który jest ich 

bezpośrednim przełożonym w czasie trwania praktyki. Obowiązkiem studenta jest powiadomienie 

Dyrekcji szkoły oraz Dziekanatu Wydziału Teologicznego o niemożności stawienia się do szkoły w 

oznaczonym terminie. 

 Szczegółowy plan praktyki opracowuje Dyrekcja szkoły i nauczyciel-opiekun szkolny 

praktyki w obecności praktykantów po ich zgłoszeniu się do szkoły. Plan ten powinien być 

dostarczony przez praktykantów do Dziekanatu Wydziału Teologicznego UO w pierwszym tygodniu 

praktyki. 

 

 

 



III. Zakres praktyki 

 

1. Zapoznanie z obowiązującym w danej szkole programem dydaktyczno-wychowawczym 

katechezy, wykorzystywanymi podręcznikami, pomocami i środkami dydaktycznymi. 

2. Hospitowanie 37 lekcji prowadzonych (o ile to możliwe) przez jednego bądź kilku nauczycieli 

religii oraz innych lekcji związanych z przygotowaniem pedagogicznym na różnych poziomach 

edukacyjnych. Prowadzący nauczyciele powinni ukazać: różne typy lekcji dotyczących tego samego 

tematu na różnych poziomach, różnorodność metod oraz zastosowanie różnych środków 

dydaktycznych. Po lekcjach hospitowanych nauczyciel-opiekun udziela praktykantowi wyjaśnień, 

inicjuje dyskusję na temat przeprowadzonych zajęć. 

3. Samodzielne prowadzenie 38 lekcji przez studentów w obecności nauczyciela-opiekuna. 

Praktykant samodzielnie przygotowuje konspekty i prowadzi lekcje. Zajęcia powinny być 

przeprowadzone w różnych klasach, na różnych poziomach, powinny być równomiernie rozłożone w 

czasie praktyki. Każda lekcja powinna być starannie przygotowana pod względem merytorycznym i 

metodycznym, a konspekt winien być przedłożony katechecie - opiekunowi praktyki odpowiednio 

wcześniej przed prowadzeniem zajęć. Po przeprowadzonej lekcji następuje jej szczegółowe 

omówienie przez opiekuna praktyki, ocenienie oraz podpis w Zeszycie praktyki jako zaliczenie lekcji. 

 4. W czasie praktyk studenci zobowiązani są do prowadzenia tzw. Zeszytu praktyk, w którym 

wpisują przeprowadzone hospitacje oraz konspekty własnych lekcji. Nauczyciel-opiekun praktyki 

potwierdza swoim podpisem każdą przeprowadzoną hospitację i katechezę. 

 

 IV. Ocena praktyki 

 

Po zakończeniu praktyki Dyrektor Szkoły i nauczyciel-opiekun praktyki omawiają całość pracy 

studenta i dokonują jej oceny. Ocena powinna być wpisana do załączonej opinii i przekazana przez 

praktykanta do Dziekanatu Wydziału Teologicznego UO. 

  

Opiekun Praktyk: 

Ks. dr hab. Jerzy Kostorz  

 

 


