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Ramowy program studenckiej praktyki zawodowej 

w Kolegium Jagiellońskim – Toruńskiej Szkole Wyższej 

 

Kierunek Pedagogika 

Specjalność Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza  

z terapią uzależnień 

studia II stopnia, profil praktyczny 

 

 

 
Koordynator praktyk: dr Anna Więcławska 

 

 

Cele praktyki 

Praktyka stanowi integralną część studiów na kierunku Pedagogika o specjalności 

Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z terapią uzależnień. 

Celem praktyk jest powiązanie poznanej teorii z praktycznym jej zastosowaniem w 

procesie opiekuńczo-wychowawczym, pogłębienie całokształtu wiedzy pedagogicznej w 

czasie zajęć z różnymi wiekowo i sprawnościowo dziećmi, młodzieżą czy dorosłymi, 

doskonalenie praktycznej działalności w procesie opiekuńczo – wychowawczym, rozwijanie 

inicjatywy w organizowaniu i prowadzeniu zajęć opiekuńczo – wychowawczych 

uwzględniających zajęcia z profilaktyki uzależnień oraz terapii uzależnień, kształtowanie 

pożądanej w dalszym procesie opiekuńczo - wychowawczym postawy etyczno-moralnej i 

emocjonalnej. 

Celem praktyk jest osiąganie efektów kształcenia określonych dla kierunku studiów,                                          

z uwzględnieniem efektów określonych dla specjalności. 

 

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy: 

1. Ma pogłębioną wiedzę o przedmiotowych i metodologicznych związkach pedagogiki 

opiekuńczo - wychowawczej z innymi dyscyplinami.    

2. Ma pogłębioną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju pedagogiki opiekuńczo -

wychowawczej. 

3. Ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej pedagogiki opiekuńczo -

wychowawczej z profilaktyką uzależnień.  

4. Ma pogłębioną wiedzę na temat terminologii, teorii i metodyki pedagogiki opiekuńczo 

-wychowawczej.  

5. Ma pogłębioną wiedzę na temat potrzeb opiekuńczo -wychowawczych człowieka.  

6. Ma pogłębioną wiedzę o więziach społecznych istotnych w przebiegu oddziaływań 

opiekuńczo – wychowawczych.    

7. Ma rozszerzoną wiedzę na temat warunków i zasad pracy instytucji opiekuńczo -

wychowawczych.   

8. Ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów opiekuńczo -

wychowawczych.    
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9. Ma uporządkowaną wiedzę na temat funkcjonalności i dysfunkcjonalności procesów 

opiekuńczo -wychowawczych.    

10. Ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii opieki i wychowania. 

11. Ma uporządkowaną wiedzę o różnorodnych środowiskach wychowawczych - rodzinie 

i grupach rówieśniczych oraz o uczestnikach działalności opiekuńczo- wychowawczej. 

12. Ma uporządkowaną wiedzę na temat systemów opiekuńczo-wychowawczych.    

13. Ma uporządkowaną wiedze na temat etyki zawodowej pedagoga opiekuna i 

wychowawcy.    

 

 

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności: 

1. Posiada pogłębione umiejętności wyszukiwania i przetwarzania informacji 

dotyczących pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. 

2. Potrafi analizować złożone procesy opiekuńczo-wychowawcze z zastosowaniem 

wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych. 

3. Potrafi sprawnie porozumiewać się ze specjalistami w zakresie pedagogiki 

opiekuńczo-wychowawczej oraz z podopiecznymi i ich rodziną.    

4. Potrafi precyzyjnie wypowiadać się o problemach pedagogiki opiekuńczo-

wychowawczej i profilaktyki uzależnień.    

5. Posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów opartych o 

teoretyczne założenia pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. 

6. Ma pogłębione umiejętności diagnozowania i oceniania osób i środowisk 

wymagających podjęcia działań opiekuńczych i wychowawczych.    

7. Potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu 

analizowania podejmowanych działań. 

8. Potrafi generować rozwiązania złożonych problemów opieki, wychowania i 

profilaktyki.       

9. Potrafi dobierać efektywne środki i metody oddziaływań z zakresu opieki, 

wychowania i profilaktyki.    

 

 

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych: 

1. Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego pedagogów opiekuńczo-

wychowawczych.    

2. Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych pedagoga opiekuńczo-

wychowawczego, terapeuty uzależnień.  

3. Odznacza się rozwagą i zaangażowaniem w projektowaniu zadań z zakresu 

pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i terapii uzależnień.   

4. Czuje się odpowiedzialny za dzieci powierzone swojej opiece i wyniki podejmowanej 

wobec nich pracy wychowawczej.    
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Program praktyk 

Student powinien odbyć praktykę pod kierunkiem opiekuna wyznaczonego przez daną 

placówkę. 

Praktyka na studiach niestacjonarnych jest praktyką ciągłą, w formie wolontariatu, 

ustalonego za porozumieniem stron. Trwa 3 miesiące/12 tygodni/360 godzin.  

Praktyka powinna polegać na aktywnym, poznawczym i praktycznym uczestniczeniu 

w życiu i działalności placówki, poprzez: 

-  zapoznanie się ze specyfiką placówki, w której praktyka jest odbywana, w szczególności 

poznanie administracyjno-prawnych podstaw funkcjonowania placówki, warunków 

materialnych i bytowych placówki, budżetu placówki, jego rozplanowania i przeznaczenia, 

itp.),  

- poznanie organizacji pracy na terenie placówki w zakresie wynikającym ze specyfiki danej 

placówki (struktury, funkcji, celów i zadań, planowania pracy w placówce, klimatu i 

atmosfery placówki, form i metod pracy, istniejących zespołów, kół zainteresowań itp.),  

 - poznanie współdziałania placówki ze środowiskiem, szczególnie z rodzinami 

podopiecznych - wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

socjoterapeutycznych oraz prowadzoną dokumentacją,   

- towarzyszenie opiekunowi w podejmowaniu działań o charakterze opiekuńczo-

wychowawczym, 

- realizowanie innych prac zleconych przez opiekuna praktyki, a wynikających z pełnionej 

przez niego funkcji w ramach zatrudnienia w danej placówce (współdziałanie z opiekunem 

praktyk w sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą oraz zapewnianiu bezpieczeństwa, 

podejmowaniu działań wychowawczych wynikających z zastanych sytuacji), 

- hospitowanie czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk oraz prowadzonych przez 

niego zajęć (min. 40 godzin) 

- samodzielne, pod kontrolą opiekuna prowadzenie zorganizowanych zajęć opiekuńczo - 

wychowawczych, uwzględniających zajęcia z profilaktyki i terapii uzależnień, po uprzednim 

zatwierdzeniu konspektu zajęć przez opiekuna (min. 40 godzin). 

 

 

 

Sposób dokumentacji praktyki 

W czasie praktyki ciągłej student dokumentuje jej przebieg w DZIENNIKU 

PRAKTYK, do którego dołącza scenariusze prowadzonych zajęć, konspekty, arkusze 

obserwacji dziecka/ucznia. 

Nad realizacja programu praktyk czuwa opiekun studenta w placówce, który sprawuje 

nadzór nad właściwym przebiegiem praktyki, udziela merytorycznych i metodycznych rad  

i wskazówek w czasie przygotowania zajęć, a po ich przeprowadzeniu wydaje stosowne 

zalecenia potwierdza w DZIENNIKU PRAKTYK przebieg każdego dnia praktyki.  

Po zakończeniu praktyki omawia ze studentem jej przebieg i wpisuje do DZIENNIKA 

PRAKTYK opinię wraz z oceną za wykonanie powierzonych zadań.  

Swoją opinię o przebiegu praktyki zamieszcza w DZIENNIKU PRAKTYKI również 

student. 

Opiekun studenta na praktyce wypełnia także ZAŚWIADCZENIE (gdzie dokonuje 

m.in. weryfikacji osiągniętych przez studenta efektów kształcenia), będące dokumentem 

pozostającym w aktach studenta na Uczelni. 

Warunki zaliczenia praktyki 

W czasie trwania praktyki student prowadzi DZIENNIK PRAKTYK. Zamieszcza  

w nim dzienne sprawozdania z przebiegu praktyki oraz własne refleksje i spostrzeżenia.  
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Do DZIENNIKA PRAKTYK dołącza scenariusze przeprowadzonych zajęć, konspekty, 

arkusze obserwacji. 

Nauczyciel – opiekun zamieszcza w DZIENNIKU PRAKTYK opinię słowną  

o studencie (wyrażającą stopień jego zainteresowania pracą z dziećmi, zaangażowania  

w realizacji zadań, jego obowiązkowości, aktywności, punktualności, efektywności działań) 

oraz ocenę cyfrową w skali obowiązującej na Uczelni (bardzo dobry, dobry plus, dobry, 

dostateczny plus, dostateczny, niedostateczny). 

Pobyt studenta na praktyce powinien być potwierdzony pieczątką placówki i podpisem 

Dyrektora. 

Zaliczenia praktyk dokonuje koordynator praktyk na podstawie opinii i oceny 

wystawionej przez instytucję, wypełnionego ZAŚWIADCZENIA, DZIENNIKA PRAKTYK, 

załączników (konspektów, scenariuszy zajęć itp.) oraz rozmowy ze studentem. 

Student składa dokumenty praktyki do koordynatora praktyk na Uczelni nie później 

niż do końca kwietnia II roku studiów. 

Praktyki mogą odbywać się m.in. w następujących instytucjach: 

 ośrodki edukacyjne, 

 ośrodki opiekuńczo-wychowawcze,  

 ośrodki terapii uzależnień,  

 przedszkola,  

 szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, w których prowadzone są zajęcia 

profilaktyczne i terapeutyczne,  

 inne – po uzgodnieniu z koordynatorem praktyk.  

 

 


