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Sylabus - praktyka zawodowa psychologiczno-pedagogiczna 

 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny  

2 Kierunek studiów 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem 

języka obcego 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Praktyka psychologiczno-pedagogiczna 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów I 

9 Semestr 2 

10 Typ zajęć praktyka  

11 Liczba godzin 30 

12 Koordynator  

13 Prowadzący mgr Jolanta Pikul-Witek, mgr Urszula Kozioł 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne 
Opanowanie elementarnej wiedzy i umiejętności w 

zakresie kształcenia psychologiczno-pedagogicznego 

18 Efekty kształcenia 

Wiedza 

- zna podstawową terminologię psychologiczną  

i pedagogiczną zorientowaną na zastosowania praktyczne 

w  działalności edukacyjnej,   

-ma podstawową wiedzę o celach, organizacji  

i funkcjonowaniu instytucji związanych z edukacją 

przedszkolną i wczesnoszkolną, 

- zna podstawowe metody pracy dydaktyczno – 

wychowawczej w przedszkolu i szkole podstawowej,      

Umiejętności 

-samodzielnie przygotowuje konspekt zajęć  

i przeprowadza je pod kierunkiem nauczyciela,    
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-potrafi ocenić przydatność metod, procedur do 

przygotowania i realizacji procesu dydaktycznego, 

- potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu 

psychologii do diagnozowania, analizowania, 

interpretowania i prognozowania różnego rodzaju sytuacji 

i zdarzeń pedagogicznych oraz dobierania strategii 

realizowania działań praktycznych,    

- potrafi samodzielnie przygotować dokumentację 

prowadzonych zajęć i umiejętnie argumentować swoje 

poglądy,    

K_U13;S1P_U06 

Kompetencje społeczne 

- potrafi określić cele priorytetowe w wykonywanych 

zadaniach,   

- ma świadomość poziomu własnej wiedzy, umiejętności  

i  kompetencji społecznych,    

- trafnie identyfikuje problemy występujące w sytuacjach 

edukacyjnych i wychowawczych oraz aktywnie podejmuje 

zadania zawodowe,    

K_K02; S1P_K07 

19 Stosowane metody dydaktyczne Konsultacje indywidualne i grupowe 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 

Sprawozdania z przeprowadzonych obserwacji, konspekty 

lekcji wychowawczych 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną po semestrze 2. 

Uczestnictwo w zajęciach praktycznych, poprawnie 

napisane konspekty 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Student zdobywa wiedzę o funkcjonowaniu przedszkola i 

szkoły podstawowej, dokonuje obserwacji dzieci podczas 

lekcji i zajęć pozalekcyjnych, samodzielnie przygotowuje 

zajęcia lekcyjne, a następnie dokonuje ich krytycznej 

analizy. Zapoznaje się z programem wychowawczo – 

dydaktycznym placówek, w których odbywa praktykę. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

W trakcie praktyki następuje kształtowanie kompetencji 

opiekuńczo-wychowawczych poprzez:  

    1.  zapoznanie się ze specyfiką przedszkola i szkoły, w 

których odbywana jest praktyka, a w szczególności 

poznanie realizowanych przez nie zadań opiekuńczo - 

wychowawczych,  sposobu funkcjonowania placówki, 

organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów 

pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji; 

    2.  obserwowanie:  

  zorganizowanej i podejmowanej spontanicznie 

aktywności formalnych i nieformalnych grup 

uczniów,  

  aktywności poszczególnych dzieci, w tym 

uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi,  

  interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – 

dziecko oraz interakcji między dziećmi, 

  procesów komunikowania interpersonalnego i 
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społecznego w grupach wychowawczych, ich 

prawidłowości i zakłóceń,  

  czynności podejmowanych przez opiekuna 

praktyk oraz prowadzonych przez niego zajęć,  

  sposobu integrowania przez opiekuna praktyk 

różnej działalności, w tym opiekuńczo-

wychowawczej, dydaktycznej, pomocowej i 

terapeutycznej,  

 dynamiki grupy, ról pełnionych przez 

uczestników grupy, zachowania i postaw dzieci, 

 działań podejmowanych przez opiekuna praktyk 

na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i 

zachowania dyscypliny w grupie;  

      3.  współdziałanie z opiekunem praktyk w:  

 sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą oraz 

zapewnianiu bezpieczeństwa,  

 podejmowaniu działań wychowawczych 

wynikających z zastanych sytuacji,  

 prowadzeniu zorganizowanych zajęć 

wychowawczych, 

 podejmowaniu działań na rzecz wychowanków o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych;  

      4.  pełnienie roli opiekuna-wychowawcy, w 

szczególności:  

 diagnozowanie dynamiki grupy oraz pozycji 

jednostek w grupie,  

 poznawanie uczniów i wychowanków, ich 

sytuacji społecznej, potrzeb, zainteresowań i 

zdolności, a także określanie poziomu rozwoju 

oraz wstępne diagnozowanie dysfunkcji i 

zaburzeń,  

 samodzielne prowadzenie działań opiekuńczo-

wychowawczych wobec grupy i poszczególnych 

uczniów i wychowanków w grupie,  

 sprawowanie opieki nad grupą w toku 

spontanicznej aktywności uczniów i 

wychowanków,  

 organizacja i prowadzenie zajęć wychowawczych 

(w tym zajęć integrujących grupę i działań 

profilaktycznych) w oparciu o samodzielnie 

opracowywane scenariusze zajęć,  

 animowanie aktywności grupy i współdziałania 

jej uczestników, organizowanie pracy uczniów i 

wychowanków w grupach zadaniowych,  

 podejmowanie indywidualnej pracy z uczniami i 

wychowankami (w tym uczniami o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych),  

 podejmowanie działań wychowawczych o 

charakterze interwencyjnym w sytuacjach 

konfliktu, zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania 

praw innych lub nieprzestrzegania ustalonych 

zasad  

 sprawowanie opieki nad uczniami i 

wychowankami poza terenem szkoły lub 

placówki;  

       5.  analizę i interpretację zaobserwowanych albo 

doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w 

tym:  

 prowadzenie dokumentacji praktyki, 
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 konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, 

 samoocenę funkcjonowania w trakcie 

realizowania zadań opiekuńczych i 

wychowawczych, 

 ocenę przebiegu prowadzonych działań oraz 

realizacji zamierzonych celów, 

 konsultacje z opiekunem praktyk obserwowanych 

i przeprowadzanych działań, 

 omawianie gromadzonych doświadczeń w grupie 

studenckiej. 

 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

 

Literatura podstawowa: 

1. Fontana D., Psychologia dla nauczycieli, Wyd. 

Zysk i S-ka, Poznań 1998 

2. Skałbania B., Diagnostyka pedagogiczna. 

Wybrane problemy badawcze i rozwiązania 

praktyczne. Wyd. Impuls Kraków  2011 

3. Stasica J., Moja pierwsza klasa. Poradnik dla 

nauczyciela, Wyd Impuls Kraków 2011 

4. Tripp D., Zdarzenia krytyczne w nauczaniu, 

WSiP Warszawa 1996 

Literatura uzupełniająca: 

1. Adler B.R., Rosenfeld L.B., Proctor R.F., 

Relacje interpersonalne. Proces 

porozumiewania się, Dom Wydawniczy Rebis, 

Poznań 2006 

2. Janowski K., Uczeń w teatrze życia szkolnego, 

WSiP Warszawa 1995 

3. Pankowska D., Pedagogika dla nauczycieli w 

praktyce. Materiały metodyczne, Impuls, 

Kraków 2011 

4. Rylke H., Klimowicz G., Szkoła dla ucznia. 

Jak uczyć życia z ludźmi, WSiP Warszawa 

1992 

 

 

 

 25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ 

obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 

 

 


