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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia 
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna w szkole 
podstawowej 

Nazwa w języku angielskim Psychological and pedagogical practice in primary school 

Język wykładowy Polski 

Kierunek, dla którego przedmiot 
jest oferowany  

Historia 

Jednostka realizująca Instytut Edukacji  

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Pierwszego stopnia 

Rok studiów  2 

Semestr 4 

Liczba punktów ECTS 1 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu dr Sabina Wieruszewska-Duraj 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia dr Sabina Wieruszewska-Duraj 

Założenia i cele przedmiotu 
Podstawowym założeniem realizacji praktyki 
pedagogicznej jest nabywanie przez studenta 
kompetencji opiekuńczo-wychowawczych. 

Symbol 
efektu 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
 

Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 

Posiada wiedzę z zakresu metodyki wykonywania zadań − norm, 
procedur i dobrych praktyk stosowanych w wybranym obszarze 
działalności pedagogicznej (nauczanie w szkołach 
ogólnodostępnych) 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

potrafi analizować własne działania pedagogiczne (dydaktyczne, 
wychowawcze i opiekuńcze) i wskazywać obszary wymagające 
modyfikacji, potrafi eksperymentować i wdrażać działania 
innowacyjne 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz 
potrzeby ciągłego doskonalenia zawodowego w zakresie 
podnoszenia kompetencji opiekuńczych i wychowawczych, 

 

Forma i typy zajęć  

Wymagania wstępne i dodatkowe 

Podstawy wiedzy psychologiczno-pedagogicznej (Podstawy pedagogiki, Podstawy psychologii, 
Pedagogiczne i psychologiczne  aspekty pracy z uczniem w szkole podstawowej). 

Treści modułu kształcenia 

1. Specyfika szkoły podstawowej 
- zadania opiekuńczo-wychowawcze szkoły podstawowej, 
- sposoby funkcjonowania i organizacji pracy kadry pedagogicznej, 



- prowadzenie dokumentacji. 
2. Obserwacja pedagogiczna 
- aktywność formalnych i nieformalnych grup uczniów, 
- aktywność poszczególnych uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
- interakcje dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko oraz interakcje między dziećmi i 
młodzieżą (w tym samym i w różnym wieku), 
- procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego w grupach wychowawczych, ich 
prawidłowości i zakłócenia, 
- czynności opiekuna praktyk, integrowanie przez opiekuna praktyk różnej działalności, w tym 
opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej, pomocowej i terapeutycznej, 
- dynamika grupy, ról pełnionych przez uczestników grupy, zachowania i postaw dzieci i 
młodzieży, 
- zadania opiekuna praktyk w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny w 
grupie. 
 
3. Współdziałanie z opiekunem praktyk w szkole podstawowej 
- opieka i nadzór nad grupą oraz zapewnianie bezpieczeństwa, 
- prowadzenie zorganizowanych zajęć wychowawczych, 
- działania na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
 
4. Pełnienie roli opiekuna-wychowawcy w szkole podstawowej 
- diagnoza 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, 
- opieka 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, 
- animacja aktywności grupy i współdziałania jej uczestników,  
- organizowanie pracy uczniów i wychowanków w grupach zadaniowych, 
- indywidualna praca z uczniami i wychowankami (w tym uczniami ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi), 
- działania wychowawcze o charakterze interwencyjnym w sytuacjach konfliktu, zagrożenia 
bezpieczeństwa, naruszania praw innych lub nieprzestrzegania ustalonych zasad, 
- sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami poza terenem szkoły. 
5.  Analiza i interpretacja zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń 
pedagogicznych 
- prowadzenie dokumentacji praktyki odbytej w  szkole podstawowej 
- konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, 
- ocena własnego funkcjonowania w toku realizowania zadań opiekuńczych i wychowawczych 
(dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron), 
- ocena przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji zamierzonych celów, 
- konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych sytuacji i 
przeprowadzanych działań. 
 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne 

Formy: zbiorowa, indywidualna 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez słuchacza 

Podstawą zaliczenia praktyki jest zrealizowanie obowiązków wynikających z programu praktyki 
psychologiczno-pedagogicznej oraz zadań zawartych w Zasadach odbywania praktyki 
nauczycielskiej psychologiczno-pedagogicznej 30 godzinnej w szkole podstawowej dla 
studentów studiów I stopnia przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela oraz 



terminowe złożenie kompletnej dokumentacji, która obejmuje: 
a) dziennik praktyk w postaci arkusza przebiegu praktyki 
b) ocenę z przebiegu praktyki (na druku Oceny praktyki nauczycielskiej psychologiczno-
pedagogicznej 30 godzinnej w szkole podstawowej dla studentów studiów I stopnia 
przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela), w której opiekun z ramienia 
placówki wskazuje osiągnięcia studenta oraz ewentualne braki studenta, ze szczególnym 
uwzględnieniem następujących kryteriów: 
- przygotowanie merytoryczne (wiedza i umiejętności), 
- umiejętności z zakresu prowadzenia obserwacji, 
- postawa praktykanta, 
- przygotowanie do realizacji zadań nauczyciela. 

Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną. Ocena wystawiona na podstawie dokumentacji praktyki. 

Bilans punktów ECTS 

Praktyka w placówce – 30 godz. 
Samodzielne przygotowanie do praktyki – 5 godz. 
Samodzielne przygotowanie dokumentacji praktyki –  5 godz.  
Łącznie – 40 godz.    
Liczba punktów ECTS – 1   

 


