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Instrukcja przebiegu praktyki zawodowej 

Kierunek studiów: Pedagogika, studia I stopnia 

Specjalność: Pedagogika opiekuńcza 

Wymiar praktyki: 2 x 120 godzin (po 4 tyg.) 

1. Uwagi wstępne 

Praktyka zawodowa obowiązująca studentów kierunku Pedagogika, specjalność: Pedagogika opiekuńcza jest 

praktyką 4-tyg., realizowaną po I i II roku. Może być ona realizowana w instytucjach pomocy i opieki 

społecznej, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, schroniskach 

dla ofiar patologii w rodzinie, internatach, bursach, świetlicach środowiskowych i terapeutycznych, 

świetlicach szkolnych, domach pomocy społecznej, dziennych domach opieki, instytucjach pomocy 

społecznej, domach samotnej matki, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w sądzie rodzinnym i 

opiekuńczym, w organizacjach i stowarzyszeniach charytatywnych o profilu działań opiekuńczych, w szkole 

w charakterze pedagoga szkolnego. 

Nadzór nad wykonaniem przydzielonych studentowi zadań na terenie zakładu należy do opiekuna 

zakładowego praktyk. W oparciu o niniejsze założenia programowe i organizacyjne opiekun wspólnie ze 

studentem ustalają szczegółowy program praktyki, uwzględniając specyfikę danego zakładu oraz ewentualne 

sugestie praktykanta wynikające z jego indywidualnych zainteresowań. Po zakończeniu praktyki kierownik 

dokonuje krótkiej charakterystyki postawy praktykanta i podaje swoją ocenę przebiegu praktyki. 

Ponieważ praktyka zawodowa jest dwukrotnie realizowana ( po I i II roku) student powinien wybrać ją 

za każdym razem w innej placówce celem poznania specyfiki różnych działań opiekuńczych. 

 

2. Cele praktyki 

Obie praktyki zawodowe, realizowane w różnych placówkach, mają za zadanie osiągnąć następujące cele: 

Cele ogólne praktyki 

Praktyka zawodowa stanowi integralną część procesu kształcenia i jej głównym celem jest umożliwienie 

studentowi kontaktu ze  środowiskiem  pracy.   Służy ona  zdobywaniu  wiedzy praktycznej,  

umiejętności   i  kompetencji   w odniesieniu do funkcji, sposobów oraz przedmiotu działania wybranej 

placówki bądź instytucji opiekuńczej. Praktyka ma służyć: 

  zdobyciu pierwszych doświadczeń zawodowych 

  rozwinięciu zainteresowań związanych ze studiowaną specjalnością 

 ukierunkowaniu orientacji zawodowej 

 zwiększeniu poczucia kompetencji studentów przez kształtowanie umiejętności integrowania wiedzy 

teoretycznej i praktycznej z zakresu studiowanej specjalności w naturalnych warunkach odbywania praktyki 

  poznaniu metodyki pracy opiekuńczej w realiach i specyfice danej placówki 

  rozwijaniu cech dobrego, „spolegliwego opiekuna” w bezpośrednim  kontakcie z podopiecznymi  

  nabywaniu kompetencji w zakresie tworzenia własnego warsztatu metodycznego z uwzględnieniem 

aktualnych rozporządzeń jak również najnowszych przewodników metodycznych i literatury pedagogiczno- 

psychologicznej 

 

Cele szczegółowe: 

  student ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich 

prawidłowości i zakłóceń 

  ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i 

pomocowej 

  ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w 

różnych obszarach działalności opiekuńczo-wychowawczej 

  ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i 

pomocowych 

  student potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, analizuje ich powiązania z różnymi 
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obszarami działalności opiekuńczo-wychowawczej 

  potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych 

źródeł  (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) 

  potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z 

różnymi rodzajami działalności opiekuńczo-wychowawczej 

  potrafi stawiać diagnozę i prognozę pedagogiczną dotyczącą konkretnych przypadków znajdujących się w 

sytuacjach trudnych   

  potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność 

w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie 

  odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne  

3.   Założenia programowo-organizacyjne 

Przed przystąpieniem do zajęć praktykant powinien zapoznać się z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Pierwsze dni praktyki w danym zakładzie pracy student powinien 

poświęcić na wszechstronne   poznanie  placówki, jej   struktury  organizacyjnej,   zasad   działania  oraz  

organizacji   pracy.   Pod kierunkiem pracownika student powinien aktywnie uczes tniczyć w bieżącej 

pracy placówki w stopniu i zakresie określonym   przez  opiekuna   praktyki.   Student  powinien   

posługiwać   się  nowoczesnym   sprzętem   technicznym stosowanym w danej placówce. Student 

dostosowuje się do organizacji i regulaminu   pracy obowiązującego w danej placówce. Student nie ma 

prawa skracać czasu trwania praktyki. W trakcie trwania praktyki student prowadzi systematycznie  Dziennik 

praktyk, w którym powinna znaleźć odzwierciedlenie jego codzienna praca.  Zapisy wykonywanych 

czynności winny być potwierdzone przez opiekuna studenta. W Dzienniku powinno być zawarte:  

- potwierdzenie okresu trwania praktyki  

- opinia i ocena praktyki studenta  

- sprawozdanie studenta z odbytej praktyki 

Po zakończeniu praktyki  student składa Dziennik  wraz z pozostałymi dokumentami  u  Koordynatora 

Praktyk Zawodowych. 


