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Praktyka opiekuńczo-wychowawcza: Zdobywanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych na
poszczególnych etapach edukacyjnych: szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych.
Zapoznanie się z organizacją i funkcjonowaniem danej placówki oświatowej; zapoznanie się z pracą i
obowiązkami nauczyciela-wychowawcy i pedagoga szkolnego; organizowanie samodzielnej pracy
opiekuńczo-wychowawczej; opanowanie czynności zapewniających komunikację interpersonalną,
bezpieczeństwo i dyscyplinę w grupie uczniów.
Praktyka dydaktyczna: Opanowanie umiejętności dydaktycznych i wychowawczych na kolejnych etapach
edukacyjnych: szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych; opanowanie czynności
zapewniających komunikację interpersonalną, bezpieczeństwo i dyscyplinę grup.

Wymagania wstępne:

Znajomość aktualnych dokumentów oświatowych i wewnątrzszkolnych; znajomość procesów komunikacji
interpersonalnej i wychowawczych; znajomość podstaw psychologii i pedagogiki oraz dydaktyki.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

1. ma pogłębioną wiedzę o zadaniach, strukturze i sposobach
funkcjonowania szkoły
Wiedza

Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

K_W09

H2A_W07,
S2A_W07,

K_U06

H2A_U04,

K_K08

H2A_K05,
S2A_K05,

2. posiada wiedzę na temat sytuacji i potrzeb opiekuńczowychowawczych w danej placówce oświatowej
3. charakteryzuje organizację pracy uczestników procesu
pedagogicznego
4. ma zdolność współdziałania w ramach procesu opiekuńczowychowawczego
5. potrafi przygotować i przeprowadzić zajęcia wychowawcze

Umiejętności

6. umie dokonywać obserwacji i diagnozy potrzeb opiekuńczowychowawczych
7. analizuje dynamikę grup, opanowuje czynności nauczyciela –
wychowawcy
8. podejmuje działania na rzecz opieki na uczniem ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
9. ma świadomość własnej, indywidualnej odpowiedzialności za
przebieg procesów opiekuńczo-wychowawczych i
socjalizacyjnych realizowanych w różnych środowiskach
wychowawczych: rodzinie, szkole, parafii

K_K10

H2A_K05,

Kompetencje społeczne

10. uczestniczy w działaniach opiekuńczo-wychowawczych
kształtujących postawy i zachowania społeczne niezbędne do
współtworzenia dziedzictwa społeczno-kulturowego regionu i
kraju
TREŚCI PROGRAMOWE

Liczba godzin

Forma zajęć: praktyki w szkole
1. Udział w lekcjach wybranej klasy oraz obserwacja zachowań konkretnych uczniów (szkoła podstawowa - 3,
gimnazjum - 3, szkoły ponadgimnazjalne - 3)

9

2. Hospitowanie lekcji wychowawczej (szkoła podstawowa - 2, gimnazjum - 2, szkoły ponadgimnazjalne - 2)

6

3. Samodzielne prowadzenie lekcji wychowawczej (szkoła podstawowa - 1, gimnazjum - 1, szkoły ponadgimnazjalne 1)

3

4. Poznanie pracy pedagoga szkolnego (dokumentacja, asystowanie podczas działań) (szkoła podstawowa - 1,
gimnazjum - 1, szkoły ponadgimnazjalne - 1)

3

5. Poznanie programu wychowawczego oraz zasad organizacji pracy szkoły (szkoła podstawowa - 2, gimnazjum - 2,
szkoły ponadgimnazjalne - 2)

6

6. Udział w uroczystościach szkolnych, w pełnieniu dyżuru na przerwie, w spotkaniach z rodzicami, w posiedzeniach
Rad Rodziców, Rad Pedagogicznych, poznanie form pracy pozalekcyjnej oraz działalności organizacji uczniowskich
itp. (szkoła podstawowa - 1, gimnazjum - 1, szkoły ponadgimnazjalne - 1)

3

7. Obserwacja lekcji religii (szkoła podstawowa - 20, gimnazjum - 20, szkoły ponadgimnazjalne - 10)

50

8. Obserwacja innych lekcji z przedmiotów humanistycznych (szkoła podstawowa - 10)

10

9. Samodzielne prowadzenie lekcji (szkoła podstawowa - 5, gimnazjum - 15, szkoły ponadgimnazjalne - 25)

45

10. Konsultacje z opiekunem prowadzącym (szkoła podstawowa - 5, gimnazjum - 5, szkoły ponadgimnazjalne - 5)

15

Metody kształcenia

hospitacja i jej omówienie
opracowywanie scenariusza
obserwacja z dyskusją
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

* opinie w dzienniku praktyk

1,2,3,8,9,

* zajęcia praktyczne (weryfikacja poprzez obserwację)

4,5,6,7,8,10,

Zaliczenie na ocenę po każdym semestralnym etapie praktyki na danym etapie edukacyjnym – na
podstawie opinii opiekuna prowadzącego umieszczonej w dzienniku praktyk.
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NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Udział w konsultacjach

15

Studiowanie literatury

24

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

36

Praktyki

150

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

225

Liczba punktów ECTS

9

