KOMUNIKAT W SPRAWIE PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH
W SEMESTRZE LETNIM
W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Drodzy studenci
W związku z zaistniałą sytuacją i brakiem możliwości realizacji praktyk pedagogicznych
w tradycyjnej formie jesteśmy zmuszeni zmodyfikowad dotychczasowy proces realizacji praktyk.
Mamy świadomośd, że nie wszyscy studenci zrealizowali praktyki zanim zamknięto szkoły, tak
jak i fakt, że wielu z was zbliżało się do zakooczenia praktyk i brakowało im dosłownie kilku
wizyt w szkołach.
W nawiązaniu do rozporządzenia MNiSW z dnia 23 marca 2020 roku oraz
Pisma z dnia 27 kwietnia 2020 roku podpisanego przez Rektora naszej uczelni, chcemy
przedstawid program realizacji praktyk dla studentów trybu dziennego i zaocznego dla
kierunków Wychowanie Fizyczne oraz Sport. Wytyczne przedstawione poniżej dotyczą
wszystkich studentów, niezależnie od kierunku, roku czy statusu IOS.
1. Studenci, którzy do dnia 11 marca 2020 roku zrealizowali całą praktykę
(zrealizowali program danej praktyki) lub ukooczyli praktykę wykorzystując metody
zdalnego nauczania, składają dziennik praktyk i kartę oceny w ramach zaliczenia.
Jeżeli z jakiegoś powodu nie są w stanie dostarczyd odpowiednich dokumentów
(np. nauczyciel odpowiedzialny za praktykę z powodu pandemii nie jest obecny w
szkole i nie ma możliwości podpisad karty ocen lub dziennika) drukują
zaświadczenie (załącznik w zakładce praktyki pedagogiczne), które uzupełniają i
zanoszą do podpisu dyrektora lub v-ce dyrektora. Zaświadczenie wysyłamy
mailowo (pamiętamy o pieczęciach i podpisie dyrekcji!).
Adresy mailowe podane na koocu komunikatu!
2. Studenci, którzy do dnia 11 marca 2020 roku zrealizowali częśd praktyki (rozpoczęli
praktykę w terminie przewidzianym dla danego rocznika i kierunku, zrealizowali

częśd godzin z programu, natomiast nie mieli możliwości ukooczenia), składają
dziennik praktyk - uzupełniony do dnia 11 marca. Dodatkowo drukują
zaświadczenie o zrealizowaniu części praktyk (załącznik w zakładce praktyki
pedagogiczne), które uzupełniają i zanoszą do podpisu dyrektora lub v-ce
dyrektora. Zaświadczenie wysyłamy mailowo (pamiętamy o pieczęciach i podpisie
dyrekcji!).
W CELU UZUPEŁNIENIA BRAKUJĄCYCH GODZIN NA PRAKTYCE STUDENCI
ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYD WYBRANĄ FORMĘ DODATKOWĄ
JEDNĄ Z DWÓCH! A lub B
A)

Zaświadczenie o dodatkowej aktywności w ramach studiowanego kierunku

(np. koła naukowe funkcjonujące na uczelni, wolontariat na rzecz aktywności
fizycznej, praca zawodowa w charakterze nauczyciela lub pomocy szkolnej, praca w
klubach sportowych z dziedmi lub młodzieżą, praca w charakterze instruktora).
Szczegółowe informacje można znaleźd w stanowisku władz uczelni z dnia 27
kwietnia 2020 roku.
B)

Przygotowad prezentacje multimedialną dotyczącą walorów i korzyści

zdrowotnych wynikających z szeroko pojętej kultury fizycznej, dla wybranego
poziomu edukacji (poziom edukacji należy dostosowad do poziomu na jakim
studenci realizują daną praktykę).
Tematyka prezentacji może dotyczyd przykładowo:
•

Znaczenie aktywności fizycznej dla utrzymania prawidłowej masy ciała oraz

znaczenie dla narządów, kości i stawów.
•

Wpływ chorób cywilizacyjnych na aktywnośd i wydolnośd fizyczną uczniów.

•

Prezentacja układu dwiczeo do samodzielnego wykonania w domu.

•

Omówienie zasad prawidłowego odżywiania osoby w danym wieku,

z powołaniem na WHO.
•

Opisanie racjonalnego odżywiania młodzieży.

•

Wpływ używek i dopalaczy na sprawnośd fizyczną nastolatków.

•

Wpływ dopingu w sporcie dla wszystkich oraz sporcie profesjonalnym i jego

szkodliwości zdrowotnej.

Dozwolone, a nawet wskazane są inne tematy, które studenci mogą wybrad sami, a
tematyka w tym zakresie jest bardzo liczna. Zostawiamy Paostwu swobodę
wyboru. Należy jednak powoład się na źródła, jeśli cytujemy autorów. Prezentacja i
zakres tematyczny powinny byd do realnego przeprowadzenia w trybie online.
Zasady prezentacji:
Prezentacja może byd wzbogacona filmem instruktażowym i musi liczyd minimum
5 slajdów wprowadzających w ogólną tematykę. Mile widziane nagranie siebie jako
instruktora lub inne kreatywne podejście do tematu. Praca ma służyd jako przykład
lekcji w systemie online. Warto wzbogacid prezentacje zdjęciami, wykresami itp.
Adresy mailowe podane na koocu komunikatu!
3. Studenci, którzy do dnia 11 marca nie rozpoczęli praktyki (np. nie odebrali
dokumentów z biura praktyk lub nie poinformowali dyrekcji i nauczyciela o chęci
rozpoczęcia praktyki) zobowiązani są do przygotowania podania o przeniesienie
praktyki na przyszły rok. Podanie adresują do Dziekana.
4. Studenci realizujący praktykę animacyjną realizują kartę pracy dla praktyki
animacyjnej, która wraz ze wskazówkami znajduje się w plikach do pobrania.

OSOBY, KTÓRE W TERMINIE DO 31 MAJA 2020 ROKU NIE ZŁOŻĄ PODANIA O
WARUNKOWE PRZENIESIENIE PRAKTYK NA PRZYSZŁY ROK AKADEMICKI LUB NIE
SPEŁNIĄ WYMOGÓW PODANYCH W PUNKTACH 1 i 2 NIE UZYSKAJĄ ZALICZENIA
PRAKTYKI!
Adresy e-mail pod które należy wysyład dokumenty:
III WF 1st. - prezentacjawf3rok@gmail.com
I WF + II WF 2st. - praktykiwf2stopien@gmail.com
SPORT 2st. - praktykisportawfis@gmail.com

