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Nazwa przedmiotu
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Praktyki zawodowe

Kod przedmiotu

PR1

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny
Poziom kształcenia

Studia I stopnia

Profil studiów

Praktyczny

Specjalność

Nie dotyczy

Kierunek studiów

Pedagogika

Moduł kształcenia

Praktyk zawodowych

Język wykładowy

Polski

IV

Forma zaliczenia

Zaliczenie z oceną

Semestr

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład

Wykład

Ćwiczenia

Ćwiczenia

Laboratorium/Projekt

360

Laboratorium/Projekt

Razem

360

Razem

Praca własna studenta

120

Praca własna studenta

Razem

480

Razem

ECTS

30

ECTS

CEL PRZEDMIOTU
rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach;
kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej;
przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania;
stworzenie dogodnych warunków do aktywizacji zawodowej studenta na rynku pracy.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
wiedza i umiejętości zdobyte na studiach

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU
Wiedza
W1

zna procesy tworzenia się i oddziaływania głównych środowisk wychowawczych, ma wiedzę
o występujących w nich problemach oraz o przyczynach tych problemów

W2

ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań diagnostycznych w praktyce
pedagogicznej, poszerzoną w odniesieniu do studiowanej specjalności i uwzględniającą
aktualne potrzeby w tym zakresie

W3

zna wszystkie elementy systemu edukacji, ich powiązania prawne, organizacyjne,
instytucjonalne uwarunkowania oraz praktyczne rozwiązania w każdym elemencie tego
systemu

W4

zna i rozumie problemy, potrzeby i oczekiwania wszystkich podmiotów procesów edukacji

W5

zna podstawy systemu bezpieczeństwa i zasady higieny pracy w instytucjach edukacyjnych i
wychowawczych, ich praktyczne uwarunkowania oraz realizacje

U1

potrafi opisywać, na podstawie własnej obserwacji, różne przejawy zachowań w wybranym
przez siebie obszarze społecznej praktyki

Umiejętności

K_W10 K_W12 K_W14 K_W15
K_W17

U2

na podstawie własnej obserwacji potrafi analizować różne przejawy zachowań w wybranym
przez siebie obszarze społecznej praktyki

U3

umie, na podstawie posiadanej wiedzy teoretycznej, rozpoznać, opisać, interpretować
motywy oraz sposoby zachowań wychowanków oraz osób uczących się

U4

potrafi, dzięki posiadanej wiedzy teoretycznej, diagnozować problemy pedagogiczne w
odniesieniu do działalności praktycznej

U5

umie opracować podstawowe narzędzia diagnostyczne oraz prowadzić w oparciu o nie
proces badawczy w odniesieniu do wybranego rodzaju działalności praktycznej

K_U01 K_U02 K_U05 K_U06
K_U09 K_U18 K_U19 NU_i

Kompetencje społeczne
K1

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z praktyką pedagogiczną,
utożsamia się z jej wartościami, celami i zadaniami

K2

jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i
przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy
etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości
korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych

K3

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, odznacza się odpowiedzialnością za
przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki

K_K01 K_K02 K_K03 K_K04
K_K05 K_K06 K_K07 K_K08

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
Metody podające, programowe, prezentacje, materiały informacyjne, filmy edukacyjne

TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH
Temat

W

ST
C

L /P

Poznawanie funkcjonowania placówek – ich zadań, organizacji pracy, dokumentacji

10

Poznanie warsztatu pedagoga/nauczyciela

10

Poznawanie organizacji pracy na zajęciach, aktywizowania wychowanków, dyscyplinowania,
motywowania, oceniania Obserwowanie grupy, poznawanie ich możliwości i zainteresowań, potrzeb

40

Obserwowanie i prowadzenie dokumentacji zajęć

40

Planowanie czasu wolnego dzieci. Rozwój zainteresowań dzieci

20

Wdrożenie w działania profilaktyczne podejmowane w placówce

40

Wdrażanie we współpracę ze środowiskiem lokalnym

30

Wdrażanie do współpracy z kadrą placówki i rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci

40

Diagnozowanie dzieci i planowanie pracy wychowawczej i edukacyjnej

30

Samodzielne prowadzenie zajęć profilaktycznych w oparciu o diagnozę

40

Samodzielne prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych

60

RAZEM
WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Kod

Opis

W1

zna procesy tworzenia się i oddziaływania głównych środowisk wychowawczych, ma wiedzę o występujących w
nich problemach oraz o przyczynach tych problemów

0

0

Egzamin
Kolokwium

360

W

0

Projekty
Prace zal.

NST
C L /P

0
Aktywność

W2

ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej,
poszerzoną w odniesieniu do studiowanej specjalności i uwzględniającą aktualne potrzeby w tym zakresie

W3

zna wszystkie elementy systemu edukacji, ich powiązania prawne, organizacyjne, instytucjonalne uwarunkowania
oraz praktyczne rozwiązania w każdym elemencie tego systemu

W4

zna i rozumie problemy, potrzeby i oczekiwania wszystkich podmiotów procesów edukacji

W5

zna podstawy systemu bezpieczeństwa i zasady higieny pracy w instytucjach edukacyjnych i wychowawczych, ich
praktyczne uwarunkowania oraz realizacje

U1

potrafi opisywać, na podstawie własnej obserwacji, różne przejawy zachowań w wybranym przez siebie obszarze
społecznej praktyki

U2

umie, na podstawie posiadanej wiedzy teoretycznej, rozpoznać, opisać, interpretować motywy oraz sposoby
zachowań wychowanków oraz osób uczących się

U5

potrafi, dzięki posiadanej wiedzy teoretycznej, diagnozować problemy pedagogiczne w odniesieniu do działalności
praktycznej
na podstawie własnej obserwacji potrafi analizować różne przejawy zachowań w wybranym przez siebie obszarze
społecznej praktyki
umie opracować podstawowe narzędzia diagnostyczne oraz prowadzić w oparciu o nie proces badawczy w
odniesieniu do wybranego rodzaju działalności praktycznej

K1

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z praktyką pedagogiczną, utożsamia się z jej wartościami,
celami i zadaniami

K2

jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki
zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje
optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych

K3

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, odznacza się odpowiedzialnością za przygotowanie do pracy,
podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki

U3
U4

WARUNKI ZALICZENIA
Zaliczenie praktyki na podstawie następujących dokumentów:
-sprawozdanie z przebiegu praktyki poświadczone przez opiekuna praktyki w zakładzie pracy oraz przez opiekuna z PWSZ w Głogowie
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