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PRAKTYKA ZAWODOWA
WYTYCZNE DLA STUDENTÓW WSPiA w Poznaniu
STUDIA I STOPNIA
kierunek: Pedagogika
grupa specjalistycznych zajęć zawodowych: Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną
Praktyka zawodowa jest integralnym elementem kształcenia. Istotne dla zdobywanych podczas studiów
kwalifikacji – na przykład PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO, jest MIEJSCE odbycia praktyk.
Z tego względu należy odpowiednio zaplanować praktyki, według następujących zasad:
- przynajmniej 150 godzin (podczas całych studiów): praktyka pedagogiczna w instytucjach systemu
oświaty* wymienionych art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.
1148, 1078, 1287, 1680, 1681 i 1818);
- pozostałe godziny praktyk: instytucje powiązane ze specjalnością** (opiekuńcze, wychowawcze,
terapeutyczne).
*Przykładowe instytucje systemu oświaty:
1) przedszkola, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami specjalnymi lub integracyjnymi, a także inne formy
wychowania przedszkolnego;
2) szkoły:
a) podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi,
przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe i mistrzostwa
sportowego,
b) ponadpodstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi,
dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze, leśne,
morskie, żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa,
c) artystyczne;
3) placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie
zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
4) placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie
i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
5) placówki artystyczne - ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
artystycznych;
6) poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży,
rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku
kształcenia i zawodu;
7) młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolnowychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze
8) placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego
zamieszkania (bursy, internaty).
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** Przykładowe instytucje właściwe dla specjalności:
pogotowia opiekuńcze, państwowe i niepaństwowe domy dziecka, rodzinne domy dziecka, wybrane placówki
otwarte dla dzieci z trudnościami wychowawczymi/dydaktycznymi, hospicja, DPS-y, domy opieki, dzienne domy
seniora, świetlice środowiskowe/ socjoterapeutyczne, Fundacja „Barka”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
ośrodki adopcyjno - opiekuńcze, schroniska dla nieletnich.
NIE WIĘCEJ NIŻ 100 GODZIN W JEDNEJ PLACÓWCE
Cele:
- zapoznanie z funkcjonowaniem instytucji, które prowadzą działalność profilaktyczną, opiekuńczą,
terapeutyczną;
- zapoznanie się z metodami rozpoznawania problemów osób objętych opieką/terapią, z organizacją pracy
placówki, organizacją życia codziennego podopiecznych;
- przeprowadzenie zajęć na terenie danej instytucji, zapoznanie się z codziennym trybem
jej funkcjonowania oraz z pracą wychowawców, pracowników socjalnych oraz stosowanymi przez nich
odpowiednimi dla danej instytucji oddziaływaniami wychowawczymi;
- zdobycie wiedzy praktycznej, umiejętności planowania i prowadzenia zajęć indywidualnych
i grupowych z osobami objętymi opieką placówki.
Aspekty działalności placówek analizowane podczas praktyk:
wymogi prawno – organizacyjne funkcjonowania placówki
struktura organizacyjna, zakres odpowiedzialności i obowiązków poszczególnych pracowników
działalność placówki – kluczowe zadania
typowe formy pracy opiekuńczej/wychowawczej/terapeutycznej realizowane w danej instytucji
Przykładowe zadania praktykanta:
- uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez pedagoga oraz samodzielne prowadzenie zaprojektowanych
przez siebie zajęć, po zaakceptowaniu ich scenariusza przez pedagoga (np. organizacja czasu wolnego
podopiecznych – koła zainteresowań, przygotowanie i przeprowadzenie imprezy okolicznościowej),
- obserwowanie typowych form pracy opiekuńczo – wychowawczej, terapeutycznej, realizowanych w danej
instytucji,
-współudział
w
realizowanych
przez
placówkę
funkcjach
profilaktycznych,
diagnostycznych
i selekcyjnych, które są realizowane w ramach pracy pedagoga, aktywny udział w realizowanych zadaniach
placówki.
Do zaliczenia praktyk wymagane są:
1. Umowa w sprawie realizacji praktyk z zakładem pracy/ instytucją lub zgoda Dziekana na realizację praktyk
w miejscu pracy wraz z poświadczonym zakresem obowiązków wykonywanych w ramach pracy zawodowej
2. Dokumenty poświadczające zapoznanie się studenta z poszczególnymi aspektami działalności placówki,
w tym:
• Dziennik praktyk studenckich wraz z załącznikami poświadczającymi wykonywane każdego dnia
czynności (notatki, protokoły obserwacji, programy spotkań, sprawozdania ze szkoleń, wywiady
z pracownikami instytucji itp.);
• Karta przebiegu praktyk (należy wydrukować odpowiednią liczbę kart, by opisać w nich wszystkie dni; jedna
rubryka to jeden dzień);
• Świadectwo odbycia praktyk (proszę zwrócić uwagę na wymagane podpisy i pieczęci).
Praktyki będą zaliczane wyłącznie po przedstawieniu kompletu powyższych dokumentów!

