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Kierunek /Specjalność : Pedagogika, Szkolna terapia pedagogiczna 

Poziom studiów ( II stopień): Profil- P (praktyczny) 

Kod przedmiotu 

Ped. mgr III-1 
Nazwa przedmiotu:  

 Praktyka zawodowa 

 

Forma zaliczenia: 

Z 

Forma studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba godzin ECTS 

stacjonarne zg.z siat. zg.z siat. zgodnie z siatką zgod. z siatką zg.z siat. 

niestacjonarne 1I 1II praktyka 240 9 

 

niestacjonarne 1I 1V praktyka 240 9 

 

 

Kierownik przedmiotu  : 

Realizatorzy: …………………………………………….. 

Wymagania wstępne:  
Podstawowa wiedza z pedagogiki ogólnej 

Ogólny opis i cel przedmiotu: 

Kształtowanie kompetencji diagnostycznych i opiekuńczo-wychowawczych 

 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie 

do EK  dla 

kierunku 

Wiedza:  

K_W05 

 

 

 

K_W10 

 

 

 

K_W15 

 

 

K_W16 

Student: 

W05 - ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin i 

specjalizacji pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę 

 

W10 – ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji                  i 

funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, wychowawczych, 

opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, pogłębioną                       

w wybranych zakresach 

W13 – ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach 

wychowawczych, ich specyfice                     i procesach w nich 

zachodzących 

W16 - ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki 

zawodowej 

Umiejętności:  

 

U02 

 

 

 

 
 

K_U03 

 

 

 

Student: 

U02 - potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu 

pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych 

problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, 

pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania 

działań praktycznych 

U03 - potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i 

technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z 

odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych 

rozwiązań technologicznych 



U07 – ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego 

oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych oraz analizowania motywów  

i wzorów ludzkich zachowań  

U08 - potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w 

celu analizowania podejmowanych działań praktycznych 

U09 - potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów 

pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz 

przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach 

praktycznych 

U11 - potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz 

rozwojem uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych oraz 

wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do 

działań na rzecz uczenia się przez całe życie 

K_U07 

 

 

 

K_U08 

 

K_U09 

 

 

 

K_U11 

Kompetencje społeczne:  

 

K_K04 

 

 

 

 

K_K06 

 

Student 

K04 - utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w 

praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i 

zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań 

pedagogicznych 

K06- odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, 

podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się 

odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża 

taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to 

podejście wśród innych 

 

 

Metody kształcenia: 
Metody ćwiczeń i obserwacji 
 

 

Formy i proces sprawdzania stopnia osiągniętych efektów kształcenia: 
Przedmiotowe efekty kształcenia studentów sprawdzane są  poprzez: 

Zgodnie z regulaminem praktyk 



  

I. Treści  ogólne:  

1. Miejsce placówki (instytucji) w strukturze społecznej. 

2. Struktura organizacyjna placówki 

- cele i zadania (w szczególności opiekuńczo-wychowawcze), 

- organizacja pracy, sposób funkcjonowania. 

- personel i kadra, 

- podopieczni (uczestnicy) 

- dokumentacja 

3. Metody i formy pracy z dziećmi w tym o szczególnych edukacyjnych 

4. Prowadzenie zajęć  pod kierunkiem opiekuna praktyk 

5. Pełnienie roli opiekuna-wychowawcy 

6. Podsumowanie doświadczeń 

 

II. Treści szczegółowe: 

Praktyka 

W trakcie praktyki następuje kształtowanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych przez: 

1. Zapoznanie się ze specyfiką przedszkola, szkoły lub placówki, w której praktyka jest 

odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań opiekuńczo-

wychowawczych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników 

procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji: 

2. Obserwowanie: 

a) Zorganizowanej i podejmowanej spontanicznie aktywności formalnych i nieformalnych  grup 

uczniów, 

b) Aktywności poszczególnych uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, 

c) Interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko oraz interakcji miedzy dziećmi i 

młodzieżą (w tym samym i w różnym i wieku), 

d) Procesów  komunikowania interpersonalnego i społecznego w grupach wychowawczych, ich 

prawidłowości i zakłóceń, 

e) Czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk oraz prowadzonych przez niego zajęć, 

f) Sposobu integrowania przez opiekuna praktyk różnej działalności, w tym opiekuńczo-

wychowawczej, dydaktycznej, pomocowej i terapeutycznej, 

g) Dynamiki grupy, ról pełnionych przez uczestników grupy, zachowania i postaw dzieci i 

młodzieży, 

h) Działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i 

zachowania dyscypliny w grupie; 

3. Współdziałanie z opiekunem praktyk w: 

a) Sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą oraz zapewnianiu bezpieczeństwa, 

b) Podejmowaniu działań wychowawczych wynikających z zastanych sytuacji, 

c) Prowadzeniu zorganizowanych zajęć wychowawczych, 

d) Podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

4. Pełnienie roli opiekuna-wychowawcy, w szczególności: 

a) Diagnozowanie dynamiki grupy oraz pozycji jednostek w grupie, 

b) Poznawanie uczniów i wychowanków, ich sytuacji społecznej, potrzeb, zainteresowań  i 

zdolności, a także określanie poziomu rozwoju oraz wstępne diagnozowanie  dysfunkcji i 

zaburzeń, 

c) Samodzielne prowadzenie działań opiekuńczo-wychowaczych wobec grupy i poszczególnych 

uczniów i wychowanków w grupie, 

d) Sprawowanie opieki nad grupą w toku spontanicznej aktywności uczniów i wychowanków, 

e) Organizację i prowadzenie zajęć wychowawczych (w tym zajęć integrujących grupę i działań 

profilaktycznych) w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusz 

 

 

 

  

 

 



f) animowanie aktywności grupy i współdziałania jej uczestników, organizowanie pracy 

uczniów i wychowanków grupach zadaniowych, 

g) podejmowanie indywidualnej pracy z uczniami i wychowankami (w tym uczniami ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),  

h) podejmowanie działań wychowawczych o charakterze interwencyjnym w sytuacjach 

konfliktu, zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innychlub nieprzestrzegania 

ustalonych zasad, 

i) sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami poza terenem przedszkola, szkoły lub 

placówki; 

5. Analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń 

pedagogicznych, w tym:  

a) prowadzenie dokumentacji praktyki, 

b) konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, 

c) ocenę własnego funkcjonowania w toku realizowania zadań opiekuńczych i 

wychowawczych (dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron), 

d) ocenę przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji zamierzonych celów, 

e) konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych sytuacji i 

przeprowadzanych działań, 

f) omawianie zgromadzanych doświadczeń w grupie studentów (słuchaczy). 

 

 

Rodzaje aktywności 

KONTAKTOWE 
-wymagające 

bezpośredniego 
udziału nauczycieli 

akademickich P
ra

k
ty

cz
n

e Nakład pracy studenta w godz. 

Studia stac. Studia nstac. 

Praktyka zawodowa 
tak tak 480 480 

 

  120 120 

Praktyka pod nadzorem opiekuna praktyk 
tak tak 360 360 

W tym: 
- - - - 

MODUŁ 1 
tak tak 210 210 

MODUŁ 1i 
tak tak 30 30 

MODUŁ 1ii tak tak 120 120 

 

  
  

 

  
  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta godz. ECTS godz. ECTS 

GODZINY OGÓŁEM 480 18 480 18 

W tym godziny kontaktowe 360 12 360 12 

W tym obciążenie studenta pracą samodzielną 120 6 120 6 

 

 

 


