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Rok akademicki 2015/2016 i Rok akademicki 2016/2017 

 

Lp. 

 

Rodzaj praktyki 

Rok 

Semestr 

Termin 

Liczba 

godzin 

 

Placówka 

 

Cele i zadania praktyki 

 

Realizacja 

1. Praktyka 

pedagogiczna 

 

 

II rok/IV sem. IV semestr 

30 godz. 

wybrane 

placówki 

- Zapoznanie się ze specyfiką pracy opiekuńczo-wychowawczej  

i resocjalizacyjnej placówki, dokumentacją pracy pedagogicznej i innymi dokumentami regulującymi 

pracę placówki. 

- Obserwacja zajęć w placówce, bieżąca rejestracja przebiegu czynności pedagogicznych 

wykonywanych w poszczególne dni trwania praktyki. bieżące prowadzenie dokumentacji praktyki. 

- Nabywanie umiejętności planowania i organizowania oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych  

i resocjalizacyjnych odpowiadającym indywidualnym potrzebom wychowanka. 

- Asystowanie przy czynnościach opiekuńczo-wychowawczych  

i resocjalizacyjnych pedagogów w trakcie trwania praktyki w placówce. 

 

 

według 

wykazu 

2. Praktyka 

pedagogiczna 

 

 

III rok/V sem. V semestr 

120 godz. 

wybrane 

placówki 

- Zapoznanie się ze specyfiką pracy opiekuńczo-wychowawczej  

i resocjalizacyjnej placówki, dokumentacją pracy pedagogicznej  

i innymi dokumentami regulującymi pracę placówki. 

- Obserwacja zajęć diagnostycznych, opiekuńczo-wychowawczych i innych w placówce. 

- Nabywanie umiejętności planowania i organizowania oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych  

 i resocjalizacyjnych odpowiadającym indywidualnym potrzebom wychowanka. 

- Asystowanie przy czynnościach opiekuńczo-wychowawczych  

i resocjalizacyjnych pedagogów w trakcie trwania praktyki w placówce. 

- Samodzielne prowadzenie zajęć w placówce, opracowywanie scenariuszy zajęć wychowawczych 

wraz z potwierdzeniem przez opiekuna ich realizacji, bieżące omawianie scenariuszy zajęć  

z opiekunem praktyki najpóźniej w dniu poprzedzającym prowadzone zajęcia. 

- Prowadzenie na bieżąco dokumentacji praktyki (rodzaj czynności wykonywanych 

w poszczególne dni trwania praktyki): 

a) przygotowanie wykazu i krótkiej charakterystyki poznanej dokumentacji placówki. 

b) przygotowanie sprawozdania/notatki z przebiegu poszczególnych czynności, udziału  

w posiedzeniach i naradach. 

c) przygotowanie przykładu indywidualnego programu pracy z wychowankiem w placówce. 

d) przygotowanie diagnozy przeprowadzonej w środowiskach rodzinnym, rówieśniczym i szkolnym; 

e) przygotowanie sprawozdania ze spotkań z rodzicami i kadrą szkoły/placówki. 

f) wskazanie przykładów narzędzi badawczych wykorzystywanych do prowadzenia badań 

diagnostycznych. 

- Czynny udział we wszystkich czynnościach organizacyjnych, wychowawczo-opiekuńczych  

i resocjalizacyjnych opiekuna praktyki. 

 

 

według 

wykazu 

 


