








UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
Wydział Nauk Społecznych

Sylabus przedmiotu – część A
76S2-PCNwS Praktyka ciągła: nauczycielska w szkole
ECTS: 5.00 
CYKL:  2022L

TREŚCI MERYTORYCZNE

PRAKTYKI
Samodzielna  obserwacja  i  prowadzenie  zajęc  w  klasach  I-III  zgodnie  z
Instrukcja  realizacji  praktyki  ciągłej  na  kierunku  Pedagogika  Wczesnej
Edukacji

CEL KSZTAŁCENIA
Przygotowanie do prowadzenia zajęć w szkole

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/PA_P7S_UW4+, S/PSA_P7S_WG/K+, 
S/PA_P7S_UW3+, O_P7S_UK1+, S/PA_P7S_WG4+
+, O_P7S_KK1++, O_P7S_KO1+++, 
S/PA_P7S_UW1+, O_P7S_UU1+, 
S/PA_P7S_WG/K+, O_P7S_UO1+, S/PA_P7S_KR+,
S/PSA_P7S_UW1+, O_P7S_KR1+++, 
S/PSA_P7S_WG3++, S/PA_P7S_UW5++

Symbole efektów 
kierunkowych: 

KA7_KR4+, KA7_UW3+, KA7_KO3+, KA7_KO2+, 
KA7_KR2+, KA7_KK2+, KA7_UO1+, KA7_UW4+, 
KA7_KO1+, KA7_KR5+, KA7_UU1+, KA7_UW5+, 
KA7_WG6+, KA7_WG4+, KA7_UK2+, KA7_KR3+,
KA7_UW2+, KA7_KK1+, KA7_WG/K2+, 
KA7_UW1+

EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Wiedza:
W1 –   Absolwent zna i rozumie funkcjonowanie szkoły, rozumie relacje
istotne z punktu widzenia procesów edukacyjnych w klasach I-III

Umiejętności:
U1 –  Absolwent potrafi identyfikować, interpretować wyjaśniać i oceniać
złożone  zjawiska  edukacyjne  podczas  lekcji  w  klasach  I-III,  Potrafi
generować własne rozwiązania w tym obszarze

Kompetencje społeczne:
K1 –  Absolwent jest gotów do: krytycznej oceny treści poznawanych w
procesie  kształcenia  i  samokształcenia,  uznania  znaczenia  wiedzy
pedagogicznej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
w rozumieniu kontekstu procesów edukacyjnych z perspektywy lekcji w
klasach I-III

FORMY I METODY DYDAKTYCZNE:
Praktyki(W1;U1;K1;):Obserwacja  kultury  szkoły,  obserwacja
dokumentów, obserwacja zajęć dydaktycznych, aktywne uczestniczenie
w życiu szkoły, prowadzenie zajęć w szkole

FORMA I WARUNKI WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

Akty prawne określające 
efekty uczenia się: 
109/2017
Dyscypliny: językoznawstwo,
nauki o sztuce, pedagogika, 
psychologia
Status przedmiotu: 
Obligatoryjny
Grupa przedmiotów:C - 
przedmioty 
specjalnościowe/związane z 
zakresem kształcenia
Kod: ISCED 
Kierunek studiów: 
Pedagogika wczesnej edukacji
Zakres kształcenia:  
Edukacja przez sztukę, 
Wspomaganie dziecka ze 
specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi
Profil kształcenia: 
Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego 
stopnia
Rok/semestr: 2/4

Rodzaj zajęć: Praktyki
Liczba godzin w 
semestrze: Praktyki: 120.00
Język wykładowy:polski
Przedmioty 
wprowadzające: Praktyka 
śródroczna, edukacja 
wczesnoszkolna, metodyki 
przedmiotów realizowanych w 
klasach I-III
Wymagania 
wstępne:Osiągnięte efekty 
kształcenia w obszarze 
przedmiotów 
przygotowujacych do 
nauczania w klasach I-III w 
szkole

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: 



Praktyki: Sprawozdanie - Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w
instrukcji praktyk (W1;U1;K1;);
Praktyki: Raport - Raporty z hiospitacji i proiwadzenia zajęć zgodnie z
instrukcja praktyk (W1;U1;K1;);

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. MEN, Podstawa programowa dla klas I-III, 2) MEN,, Wyd. MEN, R. 2017
2. Wielu, Podręczniki dla klas I-III, Wyd. MEN i inne, R. 2017

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:



Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS – część B

76S2-PCNwS
ECTS: 5.00
CYKL:  2022L

Praktyka ciągła: nauczycielska w szkole

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: Praktyki 120.0 h
- konsultacje 2.0 h

OGÓŁEM: 122.0 h

2. Samodzielna praca studenta:

Dokumentacja 3.00 h

OGÓŁEM:  3.0 h

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta     OGÓŁEM:  125.0 h

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

 

Ankieta dla Opiekunów praktyk w placówkach 

Ocena praktyk ciągłych realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych UWM  

w roku akademickim 2022/2023 

 

Szanowni Państwo! 

 

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety dotyczącej organizacji i przebiegu praktyk 

realizowanych przez studentów WNS w roku akademickim 2022/2023. Wypełnioną ankietę można 

przesłać na adres: Ośrodek Praktyk Pedagogicznych i Zawodowych Wydział Nauk Społecznych       

ul. Żołnierska 14, 10-561 Olsztyn, przekazać studentowi/studentce z pozostałą dokumentacją lub 

wypełnić ją w formie elektronicznej:  

http://wns.uwm.edu.pl/ops/ewaluacja-praktyk-ciaglych/ankiety-ewaluacyjne/ankieta-dla-

opiekunow-praktyk-w-placowkach-1 

Ankieta ma charakter całkowicie anonimowy, a jej wyniki posłużą do:  

- monitorowania przebiegu praktyk na Wydziale Nauk Społecznych UWM 

- weryfikowania efektów kształcenia realizowanych w ramach praktyk ciągłych 

- udoskonalania programów praktyk realizowanych na poszczególnych kierunkach 

- pogłębiania współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym UWM 

 
Metryczka 

1. Liczba studentów przyjętych na praktykę w ciągu ostatniego roku …………… 

2. Sektor/branża placówki/instytucji, w której realizowana była praktyka: 

a) publiczny 

b) prywatny 

c) pozarządowy 

3. Wielkość placówki/instytucji:  

a) mikro (do 9 osób zatrudnionych) 

b) mała (do 50 osób)  

c) średnia (do 250 osób) 

d) duża (250 i więcej) 

4. Kierunek studiów studenta odbywającego praktykę……………………………………….. 

 

 

 

1. Czy w Państwa ocenie dostarczone przez studenta dokumenty były czytelne i kompletne? 

a) Tak 

b) Nie 

c) Nie mam zdania 

2. Czy student wiedział do kogo na  UWM ma się zwrócić z pytaniem w zakresie organizacji praktyki? 

a)  Tak 

b)  Nie 

c)  Nie mam zdania 

3. Czy Pana/Pani kontakt z pracownikiem Wydziałowego Ośrodka Praktyk był bezproblemowy i pomocny? 

a)  Tak 

b)  Nie 

c)  Nie mam zdania 

4. Czy w Pana/Pani ocenie program praktyki był zgodny z kierunkiem studiów? 

a)  Tak 

b)  Nie 

c)  Nie mam zdania 

OCENA ORGANIZACJI PRAKTYKI PRZEZ WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 

http://wns.uwm.edu.pl/ops/ewaluacja-praktyk-ciaglych/ankiety-ewaluacyjne/ankieta-dla-opiekunow-praktyk-w-placowkach-1
http://wns.uwm.edu.pl/ops/ewaluacja-praktyk-ciaglych/ankiety-ewaluacyjne/ankieta-dla-opiekunow-praktyk-w-placowkach-1
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5. Czy mieliście Państwo możliwość modyfikacji programu praktyki ? 

a)  Tak 

b)  Nie 

c)  Nie mam zdania  

 

 

6. Jak oceniacie Państwo zaangażowanie studenta w zlecone zadania podczas odbywanej praktyki ?  

(proszę zakreślić właściwą ocenę przyjmując, że 6 jest najwyższą) 

1  –  2  –  3  –  4  –  5  –  6 

7. Czy student był zainteresowany zdobywaniem wiedzy i umiejętności w środowisku pracy? 

a) Tak 

b) Nie 

c) Nie mam zdania 

8. Czy student wykazywał się własną inicjatywą i pomysłami w zakresie realizacji powierzonych zadań? 

a) Tak 

b) Nie 

c) Nie mam zdania 

9. Czy student budował poprawne relacje społeczne ze współpracownikami i opiekunem  

w środowisku pracy? 

a) Tak 

b) Nie 

c) Nie mam zdania 

10. Czy student utrzymywał stały kontakt z opiekunem praktyki?  

a) Tak 

b) Nie 

c) Nie mam zdania 

11. Czy student pozostał po sobie pozytywne wrażenie? 

a) Tak 

b) Nie 

c) Nie mam zdania  

 

 

12. Czy student wykazał się wiedzą teoretyczną związaną ze studiowanym kierunkiem podczas realizacji 

praktyk? 

a) Tak 

b) Nie 

c) Nie mam zdania 

13. Czy student wykazał się umiejętnościami związanymi ze studiowanym kierunkiem podczas realizacji 

praktyk? 

a) Tak 

b) Nie 

c) Nie mam zdania 

14. Czy student wykazał się kompetencjami społecznymi związanymi ze studiowanym kierunkiem podczas 

realizacji praktyk? 

a) Tak 

b) Nie 

c) Nie mam zdania 

 

PRZEBIEG I ORGANIZACJA PRAKTYKI W PLACÓWCE/INSTYTUCJI 

PRZYGOTOWANIE STUDENTA DO REALIZACJI PRAKTYKI 
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15. Jak ocenia Pan/Pani efekty osiągnięte podczas praktyki w zakresie poszerzenia lub zdobycia wiedzy? 

(proszę zakreślić właściwą ocenę przyjmując, że 6 jest najwyższą): 

1  –  2  –  3  –  4  –  5  –  6 

16. Jak ocenia Pan/Pani efekty osiągnięte podczas praktyki w zakresie zdobycia nowych umiejętności? 

(proszę zakreślić właściwą ocenę przyjmując, że 6 jest najwyższą): 

1  –  2  –  3  –  4  –  5  –  6 

17. Jak ocenia Pan/Pani efekty osiągnięte podczas praktyki w zakresie kompetencji społecznych (relacji 

międzyludzkich)?  

(proszę zakreślić właściwą ocenę przyjmując, że 6 jest najwyższą): 

1  –  2  –  3  –  4  –  5  –  6 

18. Czy w Pana/Pani ocenie odbyta praktyka będzie miała znaczenie w dalszym rozwoju zawodowym 

studenta? 

a) Tak 

b) Nie 

c) Nie mam zdania 

19. Czy w Pana/Pani ocenie odbyta praktyka będzie miała wpływ na dalszy rozwój naukowy studenta? 

a) Tak 

b) Nie 

c) Nie mam zdania 

20. Czy w Pana/Pani ocenie odbyta praktyka będzie miała wpływ na dalszy rozwój społeczny studenta? 

a) Tak 

b) Nie 

c) Nie mam zdania 

21. Jakie zmiany obserwuje Pan/Pani u studenta po odbytej praktyce? (opisz krótko) 
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

22. Przedstaw postulaty dotyczące zmiany organizacji praktyki tak, aby jej realizacja była bardziej 

efektywna z perspektywy przyszłego pracownika.  
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

23. Czy Państwa placówka/ instytucja prowadzi stałą współpracę z UWM na podstawie podpisanego 

Porozumienia: 

a) Tak 

b) Nie 

24. Jeśli „Nie”, to czy bylibyście Państwo zainteresowani podpisaniem takiego Porozumienia?  

a) Tak 

b) Nie 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 

EFEKTY OSIĄGNIĘTE PRZEZ STUDENTA PODCZAS PRAKTYKI 


