Karta oceny praktyki ciągłej studenta
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Imię i nazwisko studenta
Nr indeksu
Kierunek studiów
Pedagogika
Zakres studiów
Pedagogika szkolna z animacją kulturalną
Rok studiów/ tryb studiów / stopień studiów
I rok studia stacjonarne pierwszego stopnia
Miejsce odbywania praktyki (nazwa/adres)
Termin odbywania praktyki/ liczba godzin
Imię i nazwisko opiekuna praktyk
ze strony placówki/instytucji przyjmującej
I. WYPEŁNIA OPIEKUN PRAKTYK Z RAMIENIA PLACÓWKI/INSTYTUCJI1
Symbol
efektu

KP6_WG6

KP6_WG8

KP6_WK3

KP6_WK4

KP6_WK5

KP6_WK6

KP6_UW2

KP6_UW3

Efekty uczenia się

Efekt
został
osiągnięty
w pełni

Efekt
został
osiągnięty
częściowo

Efekt nie
został
osiągnięty

WIEDZA
Student zna i rozumie strukturę i funkcje systemu oświaty oraz
alternatywnych form edukacji; podstawy prawne systemu oświaty, cele,
organizację
oraz
funkcjonowanie
instytucji
edukacyjnych,
opiekuńczych, doradczych i kulturalnych oraz zasady bezpieczeństwa i
higieny pracy w tych instytucjach, a także zasady udzielania pierwszej
pomocy i zasady odpowiedzialności prawnej opiekuna
Student zna i rozumie podstawowe metody diagnozy pedagogicznej oraz
sposoby projektowania i prowadzenia działań diagnostycznych
w praktyce pedagogicznej
Student zna i rozumie normy, procedury i dobre praktyki stosowane
w działalności pedagogicznej, a także sposoby realizacji zajęć z osobami
w różnym wieku i o różnych możliwościach psychofizycznych;
metodykę prowadzenia działań edukacyjnych, opiekuńczych,
animacyjnych i doradczych; zasady projektowania zajęć, doboru metod,
form pracy i środków dydaktycznych (w tym TIK)
Student zna i rozumie rodzaje więzi społecznych (w tym podmiotów
działalności pedagogicznej i partnerów szkolnej edukacji) oraz rządzące
nimi prawidłowości istotne z punktu widzenia procesów edukacyjnych,
opiekuńczych, animacyjnych i doradczych; fundamentalne dylematy
współczesnej cywilizacji w odniesieniu do programów i praktyki
kształcenia, opieki i wychowania
Student zna i rozumie zasady i normy etyczne w działaniach edukacyjnych,
opiekuńczych, animacyjnych i doradczych; prawa dziecka i osoby z
niepełnosprawnością
Student zna i rozumie prawne uwarunkowania różnych rodzajów
działalności edukacyjnej, opiekuńczej, animacyjnej i doradczej, w tym
podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego
UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi obserwować, diagnozować, analizować i racjonalnie
oceniać sytuacje i zdarzenia pedagogiczne z wykorzystaniem wiedzy
pedagogiczno-psychologicznej
oraz
proponować
rozwiązania
problemów
Student potrafi rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia dzieci,
młodzieży i dorosłych oraz adekwatnie dobierać, tworzyć i
dostosowywać do zróżnicowanych potrzeb programy, materiały i środki
(w tym z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej); dobierać
metody pracy w celu samodzielnego projektowania i efektywnego
realizowania działań pedagogicznych; prowadzić działania wspierające

Należy wstawić znak X w odpowiedniej komórce w zależności, czy efekt uczenia się został osiągnięty przez studenta po zrealizowaniu praktyki w pełni, częściowo
lub nie został osiągnięty.
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KP6_UW5

KP6_UW7

KP6_UK1

KP6_KK3

KP6_KO2

KP6_KR1
KP6_KR2

KP6_KR3

integralny rozwój jednostek, ich aktywność i uczestnictwo w procesie
rozwoju społecznego
Student potrafi tworzyć sytuacje motywujące uczestników działań
pedagogicznych do nauki i pracy nad sobą (z uwzględnieniem ich
zainteresowań i uzdolnień), analizować ich skuteczność oraz modyfikować
działania w celu uzyskania pożądanych efektów; rozwijać kreatywność i
krytyczne myślenie;
wspomagać jednostki w świadomym i odpowiedzialnym podejmowaniu
decyzji edukacyjnych i zawodowych; monitorować i wspierać postępy
jednostek w obszarze aktywności edukacyjnej i społecznej oraz pracy nad
własnym rozwojem; udzielać informacji zwrotnej w tym zakresie,
wspomagać procesy samokształcenia oraz promować osiągnięcia
Student potrafi skutecznie animować i monitorować realizację zespołowych
działań w różnych grupach społecznych, z wykorzystywaniem
zróżnicowanych metod i form pracy
Student potrafi efektywnie pracować w środowiskach zróżnicowanych pod
względem kulturowym; skutecznie pracować z dziećmi ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student jest gotów do formowania właściwych zachowań i postaw
uczestników procesu edukacyjnego, opiekuńczego, animacyjnego i
doradczego wobec społeczeństwa
Student jest gotów do porozumiewania się z osobami pochodzącymi z
różnych środowisk i będących w różnej sytuacji życiowej; budowania
relacji opartych na wzajemnym zaufaniu między wszystkimi
podmiotami procesu wychowania i kształcenia, opieki, animacji i
doradztwa oraz włączania ich w działania sprzyjające efektywności
podejmowanych działań, dialogowego rozwiązywania konfliktów
Student jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych;
ciągłego rozwoju oraz uczenia się przez całe życie
Student jest gotów do zachowania się w sposób profesjonalny,
z przestrzeganiem zasad kultury osobistej i etyki zawodowej i
poszanowaniem każdego człowieka; doceniania konieczności zarówno
kompensowania deficytów, jak i rozwoju uzdolnień; podejmowania
decyzji związanych z organizacją edukacji włączającej; dostrzegania
problemów moralnych i dylematów etycznych związanych z własną i
cudzą pracą
Student jest gotów do pracy w zespole i pełnienia w nim różnych ról;
podejmowania i wyznaczania zadań, współpracy z innymi osobami i
instytucjami

Opinia Opiekuna praktyk w placówce/instytucji przyjmującej o przebiegu praktyki:
………………………………………………………………………………………………………………….……………………...
………………………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………….……………………...
………………………………………………………………………………………………………………….……………………...
………………………………………………………………………………………………………………….……………………...
………………………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………

Zaliczam praktykę na ocenę…………………………../nie zaliczam praktyki

…………………………………..……..
Pieczęć placówki/instytucji przyjmującej

………………………………………………………………………
Data i podpis opiekuna praktyk w placówce
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II. WYPEŁNIA OPIEKUN PRAKTYK Z WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH2
Symbol
efektu

KP6_WG7

KP6_WG9

KP6_UW6

KP6_KK1

Efekty uczenia się

Efekt
został
osiągnięty
w pełni

Efekt
został
osiągnięty
częściowo

Efekt nie
został
osiągnięty

WIEDZA
Student zna i rozumie procesy ważne dla zdrowia i jego ochrony oraz
teoretyczne podstawy działań profilaktycznych i interwencyjnych
w zakresie właściwym dla procesów edukacyjnych, opiekuńczych,
animacyjnych i doradczych; problematykę dysfunkcji społecznych
Student zna i rozumie teorie naukowe i zagadnienia pedagogiki (w tym
edukacji włączającej), dydaktyki, metodyki szczegółowej i realizacji
zasady inkluzji; treści nauczania i typowe trudności uczniów związane z
ich opanowaniem, funkcjonowanie i dysfunkcje aparatu mowy, słuchu
i wzroku oraz prawidłowe nawyki w posługiwaniu się nimi
UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi rozpoznawać i interpretować zjawiska społeczne
w powiązaniu z różnymi obszarami pedagogiki (i jej subdyscyplin),
innych nauk społecznych i humanistycznych
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści i własnej
pracy, podejmowania refleksji dotyczącej poziomu swojej wiedzy i
umiejętności; docenienia znaczenia wiedzy z zakresu pedagogiki i
dyscyplin pokrewnych dla wspierania rozwoju jednostki i kształtowania
więzi w różnych środowiskach

Uwagi dotyczące uzyskanych/nieuzyskanych przez studenta efektów uczenia się:
………………………………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………………….…………….………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
Dodatkowe uwagi dotyczące realizacji praktyki ciągłej studenta:
………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
………………………………………………………………………………………………………………….…………….………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
………………………………………………………………………………………………………………….…………………….

Zaliczam praktykę na ocenę…………………………../nie zaliczam praktyki
………………………………………………………………………
Data i podpis opiekuna praktyk z WNS
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Należy wstawić znak X w odpowiedniej komórce w zależności, czy efekt uczenia się został osiągnięty przez studenta po zrealizowaniu praktyk w pełni,
częściowo lub nie został osiągnięty.
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