












UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Nauk Społecznych

Sylabus przedmiotu – część A 
16S1O-PRA2 Praktyka 2
ECTS: 5.0
CYKL:  2021L

TREŚCI MERYTORYCZNE 

PRAKTYKI
ĆWICZENIA:Student  podejmuje  samodzielne  działania  w  placówce  edukacyjnej  (szkole)
polegające  na  poznaniu  struktury  placówki,  uczestniczeniu  w życiu  placówki,  obserwacji
zajęć, diagnozie pedagogicznej uczniów w wybranym obszarze. Student także  samodzielnie
prowadzi  zajęcia  edukacyjne  i  opiekuńcze  zgodnie  z  profilem  zawodowym  studiowanej
specjalności.   Student prowadzi dokumentację własnych działań w placówce. Na podstawie
zgromadzonej  dokumentacji  opiekun  z  ramienia  uczelni  ocenia  działania  studenta  w
placówce.  Kryterium  oceny  jest  samodzielność  w  przygotowaniu  zajęć,  rzetelność
dokumentacji  oraz  refleksyjność  i  krytyczność  w  opisywaniu  zaobserwowanych  sytuacji
edukacyjnych. WYKŁAD: nie dotyczy

CEL KSZTAŁCENIA
Ukształtowanie  umiejętności  i  kompetencji  w  zakresie  opanowania  warsztatu  pracy  w
placówce  zgodnie  z  wybraną  specjalnością  polegające  na  obserwacji,  prowadzeniu  i
dokumentowaniu prowadzonych zajęć w placówce edukacyjnej (szkole) oraz samodzielnego
przeprowadzania elementów diagnozy pedagogicznej

OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OPISU 
CHARAKTERYSTYK DRUGIEGO STOPNIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KWALIFIKACJI 
NA POZIOMACH 6-8 POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI W ODNIESIENIU DO DYSCYPLIN 
NAUKOWYCH I EFEKTÓW KIERUNKOWYCH

Symbole efektów dyscyplinowych: 

S/PSA_P6S_KK+, H/FA_P6S_KR+, S/PA_P6S_WG+++, 
S/PA_P6S_UK+, S/PA_P6S_KK++, S/PA_P6S_WK++, 
H/FA_P6S_WK+, S/PSA_P6S_KR+, S/PA_P6S_UW+++, 
S/PSA_P6S_WG+, S/PSA_P6S_UW++, S/PA_P6S_KR++

Symbole efektów kierunkowych: 

KP6_UW7+, KP6_WG8+, KP6_WK5+, KP6_KK1+, KP6_UW5+,
KP6_UW2+, KP6_WG9+, KP6_KK3+, KP6_WG7+, KP6_KR1+, 
KP6_UK1+, KP6_UW3+, KP6_UW6+, KP6_WK4+, KP6_KR2+, 
KP6_WG6+, KP6_WK3+

EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Wiedza:

Akty prawne określające efekty 
uczenia się: 
694/2020
Dyscypliny:  filozofia, nauki 
socjologiczne, pedagogika, 
psychologia
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: C - przedmioty 
specjalnościowe/związane z zakresem
kształcenia
Kod: ISCED 
Kierunek studiów:  Pedagogika
Zakres kształcenia:  Doradztwo 
zawodowe i personalne, Pedagogika 
opiekuńcza, Pedagogika szkolna z 
animacją kulturalną
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Pierwszego stopnia
Rok/semestr: 2/4

Rodzaj zajęć: Praktyki
Liczba godzin w semestrze:  Praktyki: 
120.00
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: 
przedmioty kierunkowe 
Wymagania wstępne: Podstawowa 
wiedza z zakresu pedagogiki, 
psychologii i metodyki szczegółowej

Nazwa jednostki org. realizującej 
przedmiot:  Instytut Nauk 
Pedagogicznych
Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu: dr Beata Adrjan
e-mail: beata.adrjan@uwm.edu.pl

Uwagi dodatkowe: 



W1  –Student(zna  i  rozumie):   1.  zadania  charakterystyczne  dla  szkoły  lub  placówki
systemu  oświaty  oraz  środowisko,  w  jakim  one  działają;  KP6_WG6  2.  program
wychowawczo-profilaktyczny oraz program realizacji doradztwa zawodowego; KP6_WG6
3.  metodykę  prowadzenia  działań  edukacyjnych  w  obszarze  wybranej  specjalności
KP6_WK3 4. zasady diagnozy pedagogicznej, oraz sposoby projektowania i prowadzenia
działań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej KP6_WG8 5. metodykę szczegółową
dotyczącą  edukacji  włączającej  w  obszarze  wybranej  specjalności  KP6_WG9  6.  zasady
zapewniania  bezpieczeństwa  uczniom  w  szkole  i  poza  nią  KP6_WG7  7.  metodykę
prowadzenia  działań  edukacyjnych,  opiekuńczych  i  animacyjnych  i  doradczych,  zasady
projektowania zajęć, dobór metod i form pracy KP6_WK3 8. rodzaje więzi społecznych i
rządzące  nimi  prawidłowości  w  odniesieniu  do  programów  i  praktyki  kształcenia  i
wychowania  KP6_WK4  9.  zasady  i  normy  etyczne  w  działaniach  edukacyjnych,
animacyjnych i doradczych KP6_WK5 10. prawne uwarunkowania działań edukacyjnych
KP6_WK6 11. strukturę, sposób funkcjonowania i zadania placówki edukacyjnej (szkoły)
KP6_WG6 12. rodzaje dokumentacji działalności dydaktycznej prowadzonej w placówce
edukacyjnej (szkole) KP6_WG6

Umiejętności:

U1  –Student  (potrafi):  1.  wyciągać  wnioski  z  prowadzenia  zajęć  (obserwacji  zajęć),
interakcji z uczniami oraz planowania zajęć wychowawcze; KP6_UW2 2. wyciągać wnioski
z  prowadzonych  i  obserwowanych  zajęć  w  obszarze  integracji  działań  opiekuńczo-
wychowawczych  i  dydaktycznych;  KP6_UW2  3.  rozpoznawać  potrzeby,  możliwości  i
uzdolnienia dzieci  KP6_UW3 4.  zaplanować i  przeprowadzić  zajęcia wychowawcze pod
nadzorem  opiekuna  praktyk;  KP6_UW3,  KP6_UW5,  KP6_UW7  5.  tworzyć  sytuacje
wychowawczo-dydaktyczne  motywujące  uczniów  do  działań  i  nauki  KP5_UW5  6.
rozpoznawać i interpretować zjawiska społeczne zaobserwowane w placówce ukazujące
powiazania różnych obszarów: pedagogiki, nauk społecznych i medycznych KP6_UW6 7.
pracować  w  środowiskach  zróżnicowanych:  pracować  z  dziećmi  ze  specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi KP6_UK1

Kompetencje społeczne:

K1 –Kompetencje społeczne  Student (jest gotów do): 1. krytycznej oceny własnej pracy,
podejmowania  refleksji  dotyczącej  poziomu  swoich  umiejętności  pedagogicznych
KP6_KK1  2.  formowania  właściwych  własnych  zachowań  i  postaw  pedagogicznych
KP6_KK3 3. podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych, ciągłego rozwoju KP6_KR1
4. skutecznego współdziałania z nauczycielami w placówce edukacyjnej (szkole) w celu
poszerzania  swojej  wiedzy dydaktycznej  oraz rozwijania  umiejętności  wychowawczych.
KP6_KR1   5.  zachowania się w sposób profesjonalny,  z  przestrzeganiem zasad etyki  i
kultury osobistej KP6_KR2 6. pracy w zespole nauczycieli  (edukatorów), podejmowanie
zadań współpracy i współdziałania w placówce edukacyjnej KP6_KR3, KP6_KO2

FORMY I METODY DYDAKTYCZNE:
Praktyki(W1, U1, K1):Samodzielne działanie studenta w placówce. Opiekun pełni jedynie
rolę osoby zaliczającej praktykę zgodnie z instrukcją praktyk

FORMA I WARUNKI WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:
Praktyki:  Sprawozdanie  -  Student  dokumentuje  wszytkie  działania  podejmowane  w
placówce i przygotowy=uje sprawozdanie z ych działań zgodnie z instrukcją praktyki (W1,
U1, K1);

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.   Tripp  D,  Tripp  D.,  tytuł:  Zdarzenia  krytyczne  w  nauczaniu.  Kształtowanie
profesjonalnego osądu,, wyd. WSiP, rok 1996

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:





Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS – część B

16S1O-PRA2
ECTS: 5.0
CYKL:  2021L

Praktyka 2

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: Praktyki 120.0 h
- konsultacje 2.0 h

OGÓŁEM: 122.0h

2. Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie sprawozdania z praktyki 3.00 h

OGÓŁEM:  3.0h

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta     OGÓŁEM:  125.0h

1 punkt ECTS = 25-30 h pracy przeciętnego studenta, 
liczba punktów ECTS= 125.0 h : 25.0h/ECTS = 5.00 ECTS 

Średnio: 5.0 ECTS

- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela  akademickiego
4.88 punktów 
ECTS

- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta
0.12 punktów 
ECTS


