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ECTS: 6.5
CYKL:  2021L

TREŚCI MERYTORYCZNE 

PRAKTYKI
Organizacja  pracy  instytucji/placówki,  w  której  odbywana  jest  praktyka,  zapoznanie  z
dokumentacją,  poznanie  specyfiki  działaności,  obserwowanie  pracy  zatrudnionych
specjalistów  -  pedagogów,  psychologów,  logopedów,  rehabilitantów.  Dogłębne  poznanie
zakresu pracy personelu placówki oraz prowadzonej w placówce dokumentacji. Dogłębnie
poznać formy i metody pracy personelu stosowane w pracy z podopiecznymi. Dokonywać
pogłębionej obserwacji podopiecznych w różnych sytuacjach życia placówki. Hospitowanie
różnych typów zajęć odbywających się na terenie placówki. Prowadzenie pod kierunkiem
opiekuna  różnych  typów  zajęć  (indywidualnych  lub  grupowych).  Nawiązanie  kontaktu  z
podopiecznymi  w tych  sytuacjach,  w  których  będzie  to  możliwe.  Nawiązywać  kontakt  z
rodzicami  podopiecznych  i  dokonywać  analizy  współpracy  z  rodzicami.  Uczestniczenie  w
przeprowadzaniu/Obserwacja  wywiadów  środowiskowych;  uczestniczenie  w  zebraniach
personelu placówki, zebraniach szkoleniowych, pogadankach dla rodziców, uroczystościach
organizowanych na terenie placówki. Student zobowiązany jest do rzetelnego wypełniania
obowiązków,  zgodnie  z  zasadami etycznymi  i  zasadami  współżycia  społecznego.  Student
zobowiązany jest  do przestrzegania  zasad dochowania  tajemnicy  służbowej  i  zawodowej
oraz poufności danych w zakresie określonym przez placówkę, w której odbywa praktyki.

CEL KSZTAŁCENIA
Ukształtowanie umiejętności i kompetencji w zakresie poznania i konstruowania warsztatu
nauczyciela  prowadzącego  zajęcia  z  wczesnego  wspomagania  rozwoju  dziecka;
konstruowania  planów  terapeutycznych;  prowadzenia  dokumentacji  pedagogicznej,
organizowania  i  prowadzenia  zajęć  indywidualnych  i  grupowych  z  zakresu  wczesnego
wspomagania  rozwoju  dziecka,  organizowania  wsparcia  dla  rodziny  dziecka  objętego
wczesnym wspomaganiem rozwoju. Poznanie zasad organizacyjnych placówki, obserwacja
dzieci podczas różnych aktywności, obserwacja oraz asystentura podczas zajęć edukacyjnych
i terapeutycznych, poznanie różnych form i metod pracy.

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/P2A_W09+, S/P2A_K05+, S/P2A_U01+, S/PS2A_W09+, 
S/PS2A_U11+

Symbole efektów kierunkowych: K2_K05+, K2_U01+, K2_W06+, K2_U03+

EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Wiedza:

W1  –student  zna  i  rozumie  strukturę,  organizację,  zadania  charakterystyczne  dla
placówek  prowadzących  opiekę,  rehabilitację  dzieci  z
niepełnosprawnościami/zagrożonymi  niepełnosprawnością;  student  zna  i  rozumie
metody i formy pracy z osobami z niepełnosprawnością; student za rodzaje dokumentacji

Akty prawne określające efekty 
uczenia się: 
496/2014
Dyscypliny:  pedagogika, psychologia
Status przedmiotu: 
Grupa przedmiotów: 
Kod: ISCED 
Kierunek studiów:  Pedagogika 
specjalna
Zakres kształcenia: Resocjalizacja z 
penitencjarystyką, Wczesne 
wspomaganie rozwoju dziecka z 
niepełnosprawnością
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia
Rok/semestr: 1/2

Rodzaj zajęć: Praktyki
Liczba godzin w semestrze:  Praktyki: 
120.00
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające:  
Wymagania wstępne: Brak

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

Uwagi dodatkowe: 



prowadzonej  w  placówce;  student  zna  i  rozumie  normy  etyczne  w  działaniach
edukacyjnych, opiekuńczych rehabilitacyjnych

Umiejętności:

U1 –student potrafi wyciągać wnioski z prowadzonych i obserwowanych zajęć; dokonuje
obserwacji  i  analizy  sytuacji  oraz  zdarzeń  zachodzących  w  placówce/instytucji
udzielających  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej;  student  potrafi  przygotować  i
przeprowadzić  zajęcia  z  dziećmi  z  niepełnosprawnością/zagrożonych
niepełnosprawnością; student potrafi rozpoznać potrzeby osób z niepełnosprawnością

Kompetencje społeczne:

K1  –Student  jest  gotów  do  krytycznej  oceny  własnej  pracy;  student  ma  świadomość
ciagłego doskonalenia się; student jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych i
ciagłego  doskonalenia  się;  student  jest  gotów  do  współpracy  z  innymi
nauczycielami/specjalistami;  student  jest  gotów  do  zachowania  się  w  sposób
profesjonalny, z uwzględnieniem zasad etyki i kultury osobistej

FORMY I METODY DYDAKTYCZNE:
Praktyki(W1, U1, K1):Zajęcia praktyczne, obserwacja, analiza dokumentów

FORMA I WARUNKI WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

LITERATURA PODSTAWOWA:

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:



Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS – część B

50S2-PCPP
ECTS: 6.5
CYKL: 2021L

Praktyka ciągła psychologiczno-pedagogiczna

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:

OGÓŁEM:  0h

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta     OGÓŁEM:  122.0h

1 punkt ECTS = 25-30 h pracy przeciętnego studenta, 
liczba punktów ECTS= 122.0 h : 1h/ECTS = 122.00 ECTS 

Średnio: 6.5 ECTS

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

- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta
-115.50 punktów 
ECTS


