ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE PRAKTYK
DLA SPECJALNOŚCI : Resocjalizacja i socjoterapia
Praktyka obowiązuje studentów studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych.
Uczelnia:
1. wydaje studentom imienne skierowania na praktykę(jeżeli zakład, w którym student
odbywa praktykę takie wymaga)
2. dzienniki praktyk,
3. podpisuje na prośbę instytucji porozumienia dotyczące organizacji praktyk.
Opiekun z ramienia Uczelni:
1. zatwierdza miejsce odbywania praktyki – na podstawie wcześniej złożonych do Dziekanatu
deklaracji (druk do pobrania w pliku poniżej)
2. kontroluje przebieg praktyki w wybranych instytucjach, w tym również zgodność praktyki
z jej programem,
3. analizuje uwagi ogólne praktykantów dotyczące przebiegu praktyk zawarte w dzienniku
praktyk,
4. dokonuje zaliczenia praktyki na podstawie potwierdzeń instytucji, ustalonej
dokumentacji i opinii wpisanej w dzienniku praktyk.
Studenci odbywający praktyki zobowiązani są do:
1. zapoznania się z programem praktyk,
2. systematycznego prowadzenia dziennika praktyk, gdzie udokumentowany powinien być
każdy dzień praktyki wraz z opisanymi czynnościami lub zajęciami, jakie student wykonał
lub w których uczestniczył,
3. bezwzględnego stosowania się do poleceń kierownictwa placówki, przestrzegania
obowiązującego w niej regulaminu pracy, wykonywania zadań stawianych przez
opiekuna praktyki.
Zaliczenie praktyki przez Uczelnię następuje po:
1. przedłożeniu przez studenta dziennika praktyk, potwierdzonego pieczątką instytucji oraz
pieczątką i podpisem opiekuna lub kierownika placówki, w której realizowana była
praktyka. W dzienniku praktyk powinna być data rozpoczęcia i zakończenia praktyki;
2. przedstawieniu w formie pisemnej opinii opiekuna praktyki z ramienia instytucji, w
której to opiekun wymienia swoje spostrzeżenia wobec studenta dotyczące jego
postawy, poziomu zaangażowania w wykonywaną pracę, punktualności, przygotowania
pedagogicznego, wiedzy, itp.;
Zwolnienia z praktyk
Studenci, którzy pracują lub pracowali w ostatnim czasie w instytucjach zgodnych ze
studiowaną specjalnością mogą zostać zwolnieni z obowiązku odbywania praktyki pod
warunkiem: przedstawienia zaświadczenia stwierdzającego pracę w takiej placówce,
zatwierdzenie programu praktyk , prośby do Dziekana Wydziału o zwolnienie z praktyk. (druki do
pobrania w pliku poniżej)

PROGRAM PRAKTYKI
DLA SPECJALNOŚCI: Resocjalizacja i socjoterapia / bez uzyskania uprawnień pedagogicznych/
Studenckie praktyki pedagogiczne stanowią integralną część kształcenia w WWSSE w Środzie
Wlkp. Doświadczenia z praktyk uważane są za jedne z najważniejszych działań profesjonalnych w
jakich uczestniczą studenci w trakcie realizacji programu studiów. Praktykanci otrzymują możliwość
zastosowania wiedzy teoretycznej uzyskanej w toku studiów w praktyce funkcjonowania danej
placówki. Z uwagi na specyfikę wykonywanego, przyszłego zawodu, studenci są przygotowywani w
sposób odpowiedzialny do podjęcia roli zawodowej.
Każdy student w czasie trwania studiów musi odbyć bezwzględnie 8 tygodni praktyk
zawodowych ciągłych.
Studenci specjalności resocjalizacja i socjoterapia mogą odbywać praktyki w następujących
instytucjach: policja, policyjna izba dziecka, więziennictwo, zakłady karne, zakłady wychowawcze,
domy poprawcze, ośrodki szkolno-wychowawcze, kuratela sądowa, organizacje pozarządowe (PCK,
stowarzyszenia typu hospicja, stowarzyszenia monarowskie, wolontariaty), świetlice terapeutyczne,
szkoły /pedagog szkolny/ itp., jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz w instytucjach i
organizacjach zajmujących się pomocą i pracą socjalną na rzecz osób i rodzin wymagających wsparcia
np. ośrodki pomocy społecznej, ośrodki pomocy rodzinie, domy pomocy społecznej.
Celem praktyk jest zapoznanie się z działalnością placówki. Praktyka ma charakter obserwacyjny,
co oznacza prowadzenie przez studenta obserwacji całokształtu działalności placówki, z możliwością
podejmowania prostych zadań pod nadzorem opiekuna praktyk.
Student w trakcie praktyki zobowiązany jest do:
- zapoznania się z zadaniami placówki, jej strukturą organizacyjną oraz obowiązkami
podstawowej kadry;
- prześledzenia w sposób szczegółowy podejmowanych przez placówkę zadań;
- poznawania wychowanków bądź podopiecznych danej placówki i przyczyn ich
umieszczenia w placówce;
-asystowania przy wszystkich czynnościach podejmowanych przez podstawową kadrę
placówki;
- studenci powinni również, pod kierunkiem wyznaczonego w placówce opiekuna
podejmować próby samodzielnego prowadzenia zajęć z wychowankami bądź podopiecznymi
placówki;
- zapoznania się z dokumentacją i podstawowymi aktami prawnymi określającymi jej
funkcjonowanie.
- zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej oraz instytucji i organizacji zajmujących się pomocą i pracą socjalną na rzecz osób i
rodzin wymagających wsparcia, w tym:
 strukturą i organizacją placówek, w których student odbywa praktyki,
 rodzajem świadczonych usług,
 specyfiką osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej pod względem demograficzno –
ekonomicznym oraz psychologiczno – społecznym,
 potrzebami osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej.
- aktywne uczestnictwo w działaniach podejmowanych w placówkach, na podstawie umów
zawartych z przedstawicielami placówek;
- nawiązanie kontaktów z osobami i rodzinami korzystającymi z pomocy społecznej świadczonej
przez placówki;
- współdziałanie w rozpoznawaniu, zaspokajaniu oraz uaktywnianiu potrzeb indywidualnych i
społecznych osób i rodzin wymagających wsparcia;
- zebranie materiałów umożliwiających opracowanie i realizację projektów socjalnych;

- zorganizowanej i podejmowanej spontanicznie aktywności formalnych i nieformalnych grup
uczniów z zaburzeniami w rozwoju i z niepełnosprawnością,
- aktywności poszczególnych uczniów, z uwzględnieniem specyfiki zaburzeń i nieprawidłowości
rozwojowych,
PROGRAM PRAKTYKI
DLA SPECJALNOŚCI :Resocjalizacja i socjoterapia / z przygotowaniem pedagogicznym/
Studenckie praktyki pedagogiczne stanowią integralną część kształcenia w WWSSE w Środzie
Wlkp. Doświadczenia z praktyk uważane są za jedne z najważniejszych działań profesjonalnych w
jakich uczestniczą studenci w trakcie realizacji programu studiów. Praktykanci otrzymują możliwość
zastosowania wiedzy teoretycznej uzyskanej w toku studiów w praktyce funkcjonowania danej
placówki. Z uwagi na specyfikę wykonywanego, przyszłego zawodu, studenci są przygotowywani w
sposób odpowiedzialny do podjęcia roli zawodowej.
Każdy student w czasie trwania studiów musi odbyć bezwzględnie 8 tygodni praktyk
zawodowych w tym 150 godz. praktyki pedagogicznej.
I.

Studenci odbywają praktykę pedagogiczną (psychologiczno – pedagogiczną i dydaktyczną) w
szkole (pod kierunkiem nauczyciela, wychowawcy klasy, nauczyciela wychowawcy świetlicy
szkolnej) albo w placówce opiekuńczej, wychowawczej lub terapeutycznej realizującej działania
na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością lub niedostosowanych społecznie.

Cele i zadania praktyki







gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą z uczniami,
zarządzanie grupą i diagnozowanie indywidualnych potrzeb uczniów,
konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością
pedagogiczną w działaniu praktycznym.
gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela,
konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania)
z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

Praktyka odbywa się, w zależności od etapu edukacyjnego, którego dotyczy kształcenie osoby
przygotowującej się do wykonywania zawodu nauczyciela, w szkole lub placówce realizującej
kształcenie na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych.

W trakcie praktyki pedagogicznej następuje kształtowanie kompetencji przez:
1. zapoznanie się ze specyfiką szkoły lub placówki, w której praktyka jest odbywana, w szczególności
poznanie realizowanych przez nią zadań opiekuńczo-wychowawczych, sposobu funkcjonowania,
organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej
dokumentacji;
2. obserwowanie:
 zorganizowanej i podejmowanej spontanicznie aktywności formalnych i nieformalnych grup
uczniów,
 aktywności poszczególnych uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi,
 interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko oraz interakcji między dziećmi
i młodzieżą (w tym samym i w różnym wieku),
 procesów komunikowania interpersonalnego i 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 opiekuńczowychowawczej, dydaktycznej, pomocowej i terapeutycznej,
 dynamiki grupy, ról pełnionych przez uczestników grupy, zachowania i postaw dzieci
i młodzieży,
 działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa
i zachowania dyscypliny w grupie;
 czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk w toku prowadzonych przez niego lekcji
(zajęć) oraz aktywności uczniów,
 toku metodycznego lekcji (zajęć), stosowanych przez nauczyciela metod i form pracy oraz
wykorzystywanych pomocy dydaktycznych,
 interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko oraz interakcji między dziećmi lub
młodzieżą w toku lekcji (zajęć),
 procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w klasie, ich prawidłowości
i zakłóceń,
 sposobów aktywizowania i dyscyplinowania uczniów oraz różnicowania poziomu aktywności
poszczególnych uczniów,
 sposobu oceniania uczniów,
 sposobu zadawania i kontrolowania pracy domowej,
 dynamiki i klimatu społecznego klasy, ról pełnionych przez uczniów, zachowania i postaw
uczniów,
 funkcjonowania i aktywności w czasie lekcji (zajęć) poszczególnych uczniów,
z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów
szczególnie uzdolnionych,
 działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa
i zachowania dyscypliny,
 organizacji przestrzeni w klasie, sposobu jej zagospodarowania (ustawienie mebli,
wyposażenie, dekoracje);
- zorganizowanej i podejmowanej spontanicznie aktywności formalnych i nieformalnych grup
uczniów z zaburzeniami w rozwoju i z niepełnosprawnością,
- aktywności poszczególnych uczniów, z uwzględnieniem specyfiki zaburzeń i nieprawidłowości
rozwojowych,
- interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko oraz interakcji między dziećmi i
młodzieżą (w tym samym i w różnym wieku) w sytuacjach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
uwzględniając problemy dzieci o specyficznych zaburzeniach w rozwoju,
- procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w grupach wychowawczych i
zespołach uczniowskich (klasach), ich specyfiki, prawidłowości i zakłóceń (uczniowie z
trudnościami komunikacyjnymi, w tym z zaburzeniami autystycznymi, posługujący się językiem
migowym i alternatywnymi metodami komunikacji),
- czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk w toku prowadzonych przez niego lekcji
(zajęć) oraz aktywności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- toku metodycznego lekcji (zajęć), stosowanych przez nauczyciela metod, form pracy i
wykorzystywanych pomocy dydaktycznych, z uwzględnieniem rodzaju i stopnia
niepełnosprawności oraz niedostosowania społecznego uczniów,
- integrowania przez opiekuna praktyk działalności opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej,
pomocowej i terapeutycznej,
- dynamiki grupy (klasy), ról pełnionych przez uczestników grupy, zachowania i postaw uczniów,
- funkcjonowania i aktywności w czasie lekcji (zajęć) poszczególnych uczniów,
- sposobów aktywizowania i dyscyplinowania uczniów oraz różnicowania poziomu aktywności
poszczególnych uczniów, z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz
niedostosowania społecznego,
- sposobu zadawania i kontrolowania pracy domowej, z uwzględnieniem możliwości uczniów,
- sposobu oceniania uczniów,
- działań podejmowanych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny
uczniów,

- organizacji przestrzeni w klasie, sposobu jej zagospodarowania (ustawienie mebli,
wyposażenie, dekoracje i dostosowanie ich do potrzeb i możliwości percepcji uczniów w
zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności);

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,
 organizację i prowadzenie zajęć wychowawczych (w tym zajęć integrujących grupę
i działań profilaktycznych) w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze,
 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 ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),
 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 przedszkola, szkoły lub
placówki;
 planowanie lekcji (zajęć), formułowanie celów, dobór metod i form pracy oraz środków
dydaktycznych,
 dostosowywanie metod i form pracy do realizowanych treści, etapu edukacyjnego oraz
dynamiki grupy uczniowskiej,
 organizację i prowadzenie lekcji (zajęć) w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze,
 wykorzystywanie w toku lekcji (zajęć) środków multimedialnych i technologii informacyjnej,
 dostosowywanie sposobu komunikacji w toku lekcji (zajęć) do poziomu rozwoju uczniów,
 animowanie aktywności poznawczej i współdziałania uczniów, rozwijanie umiejętności
samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnej,
 organizację pracy uczniów w grupach zadaniowych,
 dostosowywanie podejmowanych działań do możliwości i ograniczeń uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi,
 diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów,
 podejmowanie indywidualnej pracy dydaktycznej z uczniami (w tym uczniami ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi),
 podejmowanie działań wychowawczych w toku pracy dydaktycznej, w miarę pojawiających
się problemów, w sytuacjach:
 zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych, nieprzestrzegania ustalonych zasad,
 podejmowanie współpracy z innymi nauczycielami, wychowawcą klasy, pedagogiem
szkolnym, psychologiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami;

II.

Studenci odbywają praktykę zawodową w następujących instytucjach: policja, policyjna izba
dziecka, więziennictwo, zakłady karne, zakłady wychowawcze, domy poprawcze, ośrodki
szkolno-wychowawcze, kuratela sądowa, organizacje pozarządowe (PCK, stowarzyszenia typu
hospicja, stowarzyszenia monarowskie, wolontariaty), świetlice terapeutyczne, szkoły /pedagog
szkolny/ itp., jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz w instytucjach i organizacjach
zajmujących się pomocą i pracą socjalną na rzecz osób i rodzin wymagających wsparcia np.
ośrodki pomocy społecznej, ośrodki pomocy rodzinie, domy pomocy społecznej.

Student w trakcie praktyki zawodowej zobowiązany jest do:
- zapoznania się z zadaniami placówki, jej strukturą organizacyjną oraz obowiązkami
podstawowej kadry;
- prześledzenia w sposób szczegółowy podejmowanych przez placówkę zadań;
- poznawania wychowanków bądź podopiecznych danej placówki i przyczyn ich
umieszczenia w placówce;
-asystowania przy wszystkich czynnościach podejmowanych przez podstawową kadrę
placówki;
- studenci powinni również, pod kierunkiem wyznaczonego w placówce opiekuna
podejmować próby samodzielnego prowadzenia zajęć z wychowankami bądź podopiecznymi
placówki;
- zapoznania się z dokumentacją i podstawowymi aktami prawnymi określającymi jej
funkcjonowanie.
- zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej oraz instytucji i organizacji zajmujących się pomocą i pracą socjalną na rzecz osób i
rodzin wymagających wsparcia, w tym:
 strukturą i organizacją placówek, w których student odbywa praktyki,
 rodzajem świadczonych usług,
 specyfiką osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej pod względem demograficzno –
ekonomicznym oraz psychologiczno – społecznym,
 potrzebami osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej.
- aktywne uczestnictwo w działaniach podejmowanych w placówkach, na podstawie umów
zawartych z przedstawicielami placówek;
- nawiązanie kontaktów z osobami i rodzinami korzystającymi z pomocy społecznej świadczonej
przez placówki;
- współdziałanie w rozpoznawaniu, zaspokajaniu oraz uaktywnianiu potrzeb indywidualnych i
społecznych osób i rodzin wymagających wsparcia;
- zebranie materiałów umożliwiających opracowanie i realizację projektów socjalnych;
- zorganizowanej i podejmowanej spontanicznie aktywności formalnych i nieformalnych grup
uczniów z zaburzeniami w rozwoju i z niepełnosprawnością,
- aktywności poszczególnych uczniów, z uwzględnieniem specyfiki zaburzeń i nieprawidłowości
rozwojowych,

