
REGULAMIN PRAKTYK DLA STUDENTÓW PEDAGOGIKI 

I   Główne cele praktyki pedagogicznej. 

1. Poznanie funkcjonowania wybranych instytucji, placówek, bądź instytucjonalnych form 

działalności pedagogicznej (np. kolonie, obozy) o charakterze oświatowo-wychowawczym, 

opiekuńczo-wychowawczym, socjalnym, rekreacyjnym, kulturalno-oświatowym, szkoleniowym. 

2.   Poznanie wybranych dziedzin działalności pedagogicznej w instytucjach, takich jak opieka, pomoc, 

profilaktyka, terapia, rewalidacja, organizacja i animacja zabawy i wypoczynku, edukacja.. 

3. Poznanie wybranej roli zawodowej pedagoga, np. jako opiekuna-wychowawcy, organizatora                 

i animatora wypoczynku i zabawy, pracownika socjalnego, instruktora i doradcy. 

4. Zdobywanie i doskonalenie umiejętności pedagogicznych w wybranej dziedzinie, przez próby 

samodzielnego wykonywania zadań. 

II  Zadania praktyki pedagogicznej. 

1.   Poznanie programu działalności wybranej instytucji (placówki), ze szczególnym uwzględnieniem ich 

dostosowania do potrzeb jej uczestników bądź uŜytkowników. 

2.  Poznanie głównych uwarunkowań działalności instytucji - organizacyjno-prawnych, materialno-

rzeczowych, środowiskowych. 

3. Zapoznanie się z dokumentacją instytucji (np. statut, regulamin) oraz dokumentacją pracy 

wychowawczej prowadzonej w placówce. 

4.  Poznanie form i sposobów realizowania wybranych dziedzin działalności pedagogicznej w 

instytucji - np. opieki, pomocy, profilaktyki, animacji środowiska, etc. 

5.   Poznanie i analiza zadań składających się na role zawodową wybranych pracowników placówki. 

6.   Hospitacja i samodzielne prowadzenie przez studenta wybranych zajęć, bądź wykonywanie innych 

zadań na rzecz instytucji. 

III  Organizacja i przebieg  praktyki. 

1.  Praktyki odbywają się w instytucjach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

rewalidacyjnych, rekreacyjnych i rekreacyjno-sportowych, kulturalno-oświatowych, z zakresu 

pomocy społecznej i pomocy socjalnej dla wszystkich generacji wieku, we wszystkich typowych 

środowiskach terytorialnych oraz oświatowo-wychowawczych, których zadania i funkcje są zbieŜne 

z profilem specjalizacji kierunkowej.* 

* Listy takich instytucji lub ich typów opracowują w uzgodnienia  z opiekunem praktyk, opiekunowie poszczególnych specjalizacji



2.   Praktyki obejmują 8 tygodni realizowanych w wymiarze: 

a)   2 tygodnie w ciągu II semestru studiów, 

b)   3 tygodnie w ciągu III i IV semestru studiów, 

c)   3 tygodnie w ciągu V i VI semestru studiów. 

3.   Praktyka powinna przebiegać w trzech formach: 

a)   praktyka hospitacyjna (kaŜdy student winien odbyć hospitacje w minimum 3 instytucjach o 

profilu działalności zbieŜnym z kierunkiem studiów) - realizowana w II semestrze studiów, 

b)   praktyka diagnostyczna - realizowana w III i IV semestrze studiów, 

c)   praktyka metodyczna i asystencka - realizowana w V i VI semestrze studiów. 

4.   Opiekę nad przebiegiem praktyki w instytucji sprawuje osoba wytypowana w danej instytucji. 

5.   Zaliczenie praktyk dokonują opiekunowie naukowi praktyk powołani przez Dziekana 

Wydziału. 

6.   Student zobowiązany jest do zaliczenia kaŜdej praktyki w dzienniku praktyk z dokładnym opisem 

jej przebiegu. 

7. Podstawa do zaliczenia praktyk w indeksie jest potwierdzenie ich odbycia przez instytucję, w 

której praktyka miała miejsce, w dzienniku praktyk. W przypadku studentów czynnie 

wykonujących zawód pedagoga podstawa zaliczenia praktyki jest zaświadczenie z miejsca pracy 

potwierdzające zatrudnienie etatowe studenta na stanowisku o charakterze pedagogicznym oraz 

informujące o okresie zatrudnienia (minimum 1 rok). Podstawą zaliczenia moŜe być takŜe roczny 

systematyczny wolontariat (potwierdzony dodatkowo opinią z miejsca jego odbycia).

  

 


