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TREŚCI MERYTORYCZNE 

PRAKTYKI
ĆWICZENIA:W czasie odbywania praktyki student powinien: - poznać ogólną organizację i
funkcjonowanie  placówki,  -  poznać  organizację  tygodnia  i  dnia  pracy  placówki,  -  poznać
zakres  pracy  personelu  placówki,  -  poznać  dokumentację  prowadzoną  przez  personel
placówki, - poznać formy i metody pracy personelu, stosowane w pracy z podopiecznymi, -
poznać wzajemne kontakty personelu w sprawach podopiecznych, wymiana spostrzeżeń,
poczynienie określonych obserwacji itp., - obserwować podopiecznych w różnych sytuacjach
życia placówki, - hospitować różne typy zajęć z podopiecznymi, odbywające się na terenie
placówki,  -  przeprowadzić  pod  kierunkiem  opiekuna  różne  typy  zajęć  dydaktycznych,
wychowawczych,  rewalidacyjnych,  -  podejmować  próby  nawiązywania  kontaktu  z
podopiecznymi w tych sytuacjach, w których będzie to możliwe, - wykonywać zlecone przez
opiekuna prace i pomoce dydaktyczne, - prowadzić obserwacje wybranych podopiecznych, -
obserwować formy kontaktu werbalnego i pozawerbalnego personelu z podopiecznymi w
różnym  wieku  z  różnymi  problemami  rozwojowymi,  -  podejmować  próby  nawiązywania
kontaktu z rodzicami podopiecznych, - wykonywać inne, zlecone przez opiekuna zadania, -
uczestniczyć,  jeśli  będzie  to  możliwe,  w  przeprowadzaniu  wywiadów  środowiskowych,  -
poznać  sposoby  niwelowania  barier  komunikacyjnych,  -  poznać  uregulowania  prawne
dotyczące osób z określonymi typami niepełnosprawności, przebywających w placówce, -
uczestniczyć (jeśli w trakcie trwania praktyki będą organizowane) w:  zebraniach personelu✓
placówki,  zebraniach szkoleniowych,  imprezach.WYKŁAD: brak✓ ✓

CEL KSZTAŁCENIA
Poznanie  systemu edukacji  włączającej  w kontekście  systemu kształcenia  powszechnego.
Zrozumienie współczesnego podejścia do problemów uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi  (respektowania  zasady  podmiotowości,  rozwijanie  autonomii,
samostanowienia uczniów, dbanie  o  dobrą jakość ich  życia)  w nowych formach edukacji
(integracyjnej  i  włączającej)  Rozwijanie wiedzy i  umiejętności  pedagogicznych w zakresie
pracy  w  grupach  zróżnicowanych  oraz  współpracy  z  różnymi  podmiotami:  uczniowie,
rodzice, nauczyciele, specjaliści.

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: 
H/FA_P7S_UO1+, S/PA_P7S_KO1++, S/PA_P7S_UO1+, 
S/PA_P7S_WG1++, S/PSA_P7S_WG1++, H/FA_P7S_WG1++, 
S/PSA_P7S_UO1+, S/PSA_P7S_KO1++

Symbole efektów kierunkowych: KP7S_KO3+, KP7S_WG4+, KP7S_UO4+, KP7S_WG7+, 
KP7S_KO1+

EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Wiedza:

W1 –(zna i  rozumie)  system kształcenia specjalnego w kontekście systemu kształcenia

Akty prawne określające efekty 
uczenia się: 
571/2019
Dyscypliny:  filozofia, pedagogika, 
psychologia
Status przedmiotu: Fakultatywny
Grupa przedmiotów: IV edukacji 
włączającej
Kod: ISCED 
Kierunek studiów:  Pedagogika 
specjalna
Zakres kształcenia: Edukacja i 
rehabilitacja osób z 
niepełnosprawnością intelektualną
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Jednolite 
magisterskie
Rok/semestr: 3/5

Rodzaj zajęć: Praktyki
Liczba godzin w semestrze:  Praktyki: 
60.00
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: brak 
Wymagania wstępne: brak

Nazwa jednostki org. realizującej 
przedmiot:  Instytut Nauk 
Pedagogicznych
Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu: dr hab. Katarzyna 
Ćwirynkało, prof. UWM, dr hab. 
Beata Antoszewska, prof. UWM
e-mail: 
beata.antoszewska@uwm.edu.pl, 
k.cwirynkalo@uwm.edu.pl

Uwagi dodatkowe: 



powszechnego
W2  –(zna  i  rozumie)   współczesne  podejścia  do  problemów  uczniów  ze  specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi (podmiotowość, autonomia, samostanowienie, jakość życia) i
wynikających z nich nowych form edukacji (integracyjna, włączająca)

Umiejętności:

U1  –(potrafi)  samodzielnie  rozwijać  wiedzę  oraz  umiejętności  pedagogiczne  z
wykorzystaniem różnych źródeł, w tym obcojęzycznych i technologii

Kompetencje społeczne:

K1 –Student wykazuje się wrażliwością na problemy osób z niepełnosprawnością, wyraża
gotowość  do  komunikowania  się  i  współpracy  z  uczniami  i  personelem szkół  oraz  do
aktywnego  uczestnictwa  w  realizacji  działań  edukacyjnych,  rehabilitacyjnych,
terapeutycznych i/lub resocjalizacyjnych.
K2  –Student  jest  przekonany  o  sensie,  wartości  i  potrzebie  podejmowania  działań
pedagogicznych w środowisku społecznym, wyraża gotowość do podejmowania wyzwań
zawodowych,  wykazuje  aktywność,  podejmuje  trud  i  odznacza  się  wytrwałością  w
realizacji  indywidualnych  i  zespołowych  zadań  zawodowych  wynikających  z  roli
nauczyciela.

FORMY I METODY DYDAKTYCZNE:
Praktyki(W1, W2, U1, K1, K2):Ćwiczenia praktyczne, analiza dokumentów

FORMA I WARUNKI WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:
Praktyki: Sprawozdanie - Sprawozdanie z praktyk (W1;W2;U1;K1;K2;);

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. R. Perry, Teoria i praktyka. Proces stawania się nauczycielem, Wyd. WSiP, R. 2004, s.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:



Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS – część B

50SJO-PCI
ECTS: 3.0
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Praktyka ciągła-do grupy przedmiotów z zakresu edukacji włączającej I

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: Praktyki 60.0 h
- konsultacje 2.0 h

OGÓŁEM: 62.0h

2. Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie sprawozdania 3.00 h

Przygotowanie do pracy w szkole / placówce 10.00 h

OGÓŁEM:  13.0h

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta     OGÓŁEM:  75.0h

1 punkt ECTS = 25-30 h pracy przeciętnego studenta, 
liczba punktów ECTS= 75.0 h : 25.0h/ECTS = 3.00 ECTS 

Średnio: 3.0 ECTS

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

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


