
 

Instrukcja przebiegu praktyki zawodowej 

Kierunek studiów:  Pedagogika, studia pierwszego stopnia  

Specjalność:   Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią 

Profil studiów:  ogólnoakademicki 

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

 

1. Uwagi wstępne 

Praktyka zawodowa obowiązująca studentów kierunku Pedagogika, specjalność: Pedagogika opiekuńcza 

z socjoterapią 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.  

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  

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

studentowi kontaktu ze środowiskiem pracy. Służy wyposażeniu studentów w kompetencje metodyczne 

i profilaktyczne, pozwalające na podjęcie pracy indywidualnej i grupowej w instytucjach opiekuńczo-

wychowawczych, interwencyjnych, socjalizacyjnych. Realizowana praktyka ma umożliwić studentom zdobycie 

umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykorzystywania wiedzy w diagnozowaniu, projektowaniu, 

realizowaniu i ewaluacji działalności pedagogicznej (wychowawczej, edukacyjnej, opiekuńczej, kulturalnej, 

pomocowej) w odniesieniu do grup i jednostek. Celem praktyki jest także kształtowanie wiedzy, kompetencji 

i umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, mediacyjnej niezbędnej do pracy z osobami z trudnościami 

rozwojowymi i adaptacyjnymi, niedostosowanymi społecznie.  

 

Cele ogólne:   

 zapoznanie się ze specyfiką placówki, w której praktyka jest odbywana (jej strukturą organizacyjną oraz 

obowiązkami podstawowej kadry), z administracyjno-prawnymi podstawami jej funkcjonowania (m.in. 

prowadzoną dokumentacją), w szczególności zapoznanie się z planami pracy placówki w zakresie opieki, 

wychowania oraz socjoterapii, poznanie realizowanych przez nią zadań opiekuńczo-wychowawczych, 

pedagogicznych, socjoterapeutycznych, profilaktycznych;  

 poznawanie  wychowanków,  podopiecznych danej placówki, przyczyn ich umieszczenia w placówce, 

zapoznanie się z uczestnikami procesów pedagogicznych, socjoterapeutycznych, ze sposobami 

współdziałania placówki ze środowiskiem, szczególnie z rodzinami podopiecznych- wychowanków; 

asystowanie przy  czynnościach podejmowanych przez podstawową kadrę placówki; 

 kształtowanie umiejętności integracji wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu studiowanej 

specjalności w naturalnych warunkach odbywania praktyki, 

 doskonalenie postawy interpersonalnego i emocjonalnego zaangażowania w proces profesjonalnego 

przygotowania zawodowego, z zachowaniem zasad etyki zawodowej 

 

 doskonalenie umiejętności formułowania celów edukacyjnych wynikających z funkcji placówki, w której 

odbywa się praktyka, 

 współdziałanie w rozpoznawaniu, zaspokajaniu oraz uaktywnianiu potrzeb indywidualnych i społecznych 

osób i grup;  

 

_____________________________________________________________________________________ 

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP, ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn 



 

 

 nabywanie umiejętności analizowania własnej pracy i jej efektów,  

 animowanie działań profilaktycznych, kompensacyjnych, pomocowych, opiekuńczych 

 uczestniczenie w roli obserwatora w działaniach diagnostycznych, opiekuńczo-wychowawczych, 

dydaktycznych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych realizowanych w placówce; obserwowanie: 

sposobu integrowania przez wychowawcę różnej działalności, w tym opiekuńczo-wychowawczej, 

socjoterapeutycznej, procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w grupach 

wychowawczych, ich prawidłowości i zakłóceń; czynności podejmowanych przez wychowawcę; 

dynamiki grupy i ról pełnionych przez uczestników grupy, działań podejmowanych przez opiekuna na 

rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny w grupie. 

Cele szczegółowe:  

 zdobycie elementarnej wiedzy dotyczącej procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich 

prawidłowości i zakłóceń 

 poznanie podstawowej wiedzy o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach 

stosowanych w różnych obszarach i o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, 

opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej, socjoterapeutycznej 

 zdobycie wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych 

i pomocowych  

 dokonanie obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, analizowanie ich powiązania z różnymi 

obszarami działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej, 

socjoterapeutycznej 

 stawianie diagnozy i prognozy pedagogicznej dotyczącej konkretnych przypadków osób,  znajdujących się 

w sytuacjach trudnych 

 animowanie pracy nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspieranie ich 

samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirowanie do działań na rzecz uczenia się przez całe 

życie 

 odpowiedzialne przygotowywanie się do swojej pracy, projektowanie i wykonywanie działań 

pedagogicznych 

 

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 danej jednostce student powinien poświęcić na poznanie 

jednostki, jej struktury organizacyjnej, zasad działania oraz organizacji pracy. Pod kierunkiem opiekuna, w określonym 

przez niego stopniu i zakresie, student powinien aktywnie uczestniczyć w bieżącej pracy placówki. Student nie ma 

prawa skracać czasu trwania praktyki. Student powinien posługiwać nowoczesnymi środkami dydaktycznymi 

stosowanymi w miejscu odbywania praktyki 

Opiekun praktyki proszony jest o czuwanie nad organizacją i przebiegiem praktyki oraz o wnikliwe omawianie zajęć 

studenta.  

 

4. Uwagi końcowe 

W czasie trwania praktyki student prowadzi systematycznie Dziennik praktyk, w którym zostają opisane jego 

codzienne czynności i okres trwania praktyki, potwierdzone przez zakładowego opiekuna studenta. Praktykant 

sporządza sprawozdanie z odbytej praktyki. Opiekun praktyki opiniuje i ocenia praktykę studenta. Na zakończenie 

praktyki student i opiekun wypełniają ankietę ewaluacyjną. Student składa Dziennik praktyk u koordynatora praktyk 

zawodowych. Opiekun merytoryczny praktyk dokonuje oceny złożonej dokumentacji. Zaliczenia praktyki dokonuje 

dziekan. 
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