
  

 

 
Załącznik 5z 

Program praktyki zawodowej  
dla studentów kierunku nauki o rodzinie – studia I stopnia  

 

 

Zgodnie z efektami kształcenia na studiach I stopnia na kierunku nauki o rodzinie 
Wydziału Teologicznego UŚ student powinien posiadać podstawową wiedzę o różnych 
rodzajach struktur i instytucji społecznych, zwłaszcza tych, które wiążą się z 
funkcjonowaniem rodziny; winien mieć uporządkowaną wiedzę na temat pedagogicznych, 
psychologicznych i socjologicznych uwarunkowań rodziny. Poza wiedzą teoretyczną student 
winien posiadać umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej do analizowania 
konkretnych procesów i zjawisk społecznych wiążących się z funkcjonowaniem rodziny, a 
także winien umieć analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk 
społecznych, wiążących się z funkcjonowaniem rodziny. W ramach studiów student powinien 
także posiadać świadomość konieczności interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych 
problemów związanych z życiem rodziny.  

W związku z tym ustala się w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego 
następujący program praktyk zawodowych dla studentów studiów I stopnia, prowadzonych 
w formie stacjonarnej na kierunku nauki o rodzinie:  

1. Podstawowym celem uczestnictwa w praktyce zawodowej jest zapoznanie się studenta z 
działalnością programową instytucji świadczących wieloaspektową pomoc rodzinie ze 
szczególnym uwzględnieniem rodzin w sytuacjach trudnych. 

2. Studenci powinni odbyć praktykę w wymiarze 120 godzin w ramach semestru zimowego 
drugiego roku studiów.    

3. Student sam wybiera Instytucję, w której podejmie praktykę.  

4. Praktyki są organizowane na podstawie porozumień podpisywanych przez Dziekana 
Wydziału i Dyrektora Instytucji, w której ma odbyć się praktyka. 

5. Z ramienia Wydziału praktyki są kierowane przez opiekuna praktyk zawodowych, który 
działa przy współpracy z wydziałowym koordynatorem praktyk studenckich.  

6. Z ramienia Instytucji student odbywa praktykę pod kierownictwem opiekuna praktyk, 
którym jest dyrektor ośrodka bądź osoba przez niego wyznaczona. 

7. Student otrzymuje skierowanie do wybranej placówki, podpisane przez wydziałowego 
opiekuna praktyk zawodowych. 

8. Zadania praktyki zawodowej sytuują się wokół następujących zagadnień: 

• zapoznanie się ze strukturą organizacyjną Instytucji, 

• zapoznanie się z podstawową dokumentacją prowadzoną przez Instytucję (jej statut, 
instrukcja bhp, itp.), 

• obserwacja infrastruktury i wyposażenia Instytucji oraz sposobów jej wykorzystania, 
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• obserwacja współpracy instytucji ze środowiskiem lokalnym, 

• obserwacja sposobów pozyskiwania środków na działalność statutową, 

• obserwacja metod planowania działań oraz organizacji nowych inicjatyw, 
poszerzających działalność Instytucji, 

• obserwacja stosowanych przez zespół metod pracy; 

• asystowanie w wyznaczonych zajęciach wpisujących się w działalność statutową 
Instytucji. 

9. Zaleca się, aby student w ramach każdej z praktyk mógł poznać różne formy działalności 
danej instytucji, dlatego w miarę możliwości powinien brać nie tylko udział w zebraniach 
organizacyjnych zespołu, ale i w charakterze asystenta w konkretnych akcjach pomocowych 
świadczonych przez Instytucję, w której odbywa praktykę. 

10. W pierwszym dniu praktyki opiekun potwierdza: 

• fakt rozpoczęcia praktyki, 

• a także wspólnie ze studentem przyjęcie do wiadomości niniejszych wytycznych 

• oraz ustala jej plan, sporządzając harmonogram zajęć. 

11. Zajęcia prowadzone bezpośrednio przez studenta obywają się przy współudziale opiekuna 
praktyki. Zajęcia te mogą być hospitowane przez: 

• dyrektora danej placówki, 

• wydziałowego koordynatora praktyk studenckich, 

• wydziałowego opiekuna praktyk zawodowych. 

12. Zgromadzona dokumentacja stanowi podstawę do zaliczenia praktyki przez 
wydziałowego opiekuna praktyk zawodowych i jest jednym z elementów zaliczenia roku 
studiów. Do podstawowych dokumentów należą: 

• dziennik praktyk poświadczający odbycie poszczególnych zajęć, 

• oświadczenie o znajomości podstawowych zasad organizacji praktyk, 

• raport z przebiegu praktyk zawodowych 

• praca pisemna, opisująca funkcjonowanie wybranej placówki.  

 

 

 

Katowice, dnia 29. marca 2012r.  



  

 

 
Załącznik 5p 

 
 
 

Program praktyki pedagogicznej   
dla studentów kierunku nauki o rodzinie – studia I stopnia  

 

Celem praktyki pedagogicznej jest umożliwienie studentowi rozwijanie umiejętności 
wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach, przede wszystkim w zakresie pedagogiki i psychologii 
oraz specjalistycznej wiedzy, dotyczącej problematyki rodzinnej. Poprzez poznanie środowiska 
szkolnego student kształtuje umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej nauczyciela 
przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”. Przygotowuje studenta do samodzielności i 
odpowiedzialności za powierzone mu zadania. Stwarza dogodne warunki do przyszłej aktywizacji 
zawodowej na rynku pracy. 

Formy realizacji praktyki  

Praktyka pedagogiczna studentów I stopnia na kierunku nauki o rodzinie odbywa się w trakcie 
zimowego semestru drugiego roku studiów.   

Praktyka odbywają się w wymiarze 150 godzin w wybranej przez studenta szkole.  

W ramach praktyki student powinien:  

a) poznać specyfikę szkoły, w szczególności: dokumentację szkoły, zadania opiekuńczo-
wychowawcze realizowane przez placówkę, sposób funkcjonowania, organizację pracy pracowników, 
uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji  

b) praktycznie analizować podstawy programowe i odpowiednie programy nauczania  

c) obserwować: aktywność poszczególnych uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi,  procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego w grupach wychowawczych, 
czynności podejmowane przez opiekuna praktyki oraz prowadzone przez niego lekcje (zajęcia)  

d) współdziałać z opiekunem praktyki w: sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą, podejmowaniu 
działań wychowawczych wynikających z zastanych sytuacji, w planowaniu i przeprowadzaniu lekcji, 
przygotowaniu pomocy dydaktycznych, kontrolowaniu i ocenianiu uczniów  

e) pełnić rolę nauczyciela, w szczególności: planować lekcje (zajęcia), formułować cele, dobierać 
metody i formy pracy, organizować i prowadzić lekcje (zajęcia) w oparciu o samodzielnie opracowane 
scenariusze, podejmować indywidualną pracę dydaktyczną z uczniami, w tym uczniami ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podejmować działania wychowawcze w toku pracy 
dydaktycznej, podejmować współpracę z innymi nauczycielami.  

 Tematy lekcji prowadzonych samodzielnie student powinien otrzymać wcześniej.  

 Student przebywając w szkole ma obowiązek zaliczyć 150 godzin, w tym 38 lekcji przedmiotu 
„Wychowanie do życia w rodzinie” prowadzonych przez opiekuna praktyki lub innego nauczyciela 
przedmiotu oraz 38 lekcji przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” prowadzonych 
samodzielnie w obecności opiekuna praktyki.     
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 System kontroli 
 Cały okres praktyki podlega bezpośredniej kontroli nauczyciela-opiekuna praktyki. W myśl 
wskazań władz oświatowych, pracownicy naukowi Wydziału Teologicznego UŚ utrzymują kontakt ze 
szkołą, celem nadzorowania pracy studentów podczas praktyki oraz hospitacji wybranych lekcji. W 
uzasadnionych przypadkach (na prośbę studenta, nauczyciela-opiekuna, dyrektora szkoły) prowadzone 
lekcje mogą być wizytowane przez Opiekuna praktyk pedagogicznych Wydziału Teologicznego.  

 Przed rozpoczęciem praktyki wszyscy nauczyciele-opiekunowie zostają poinformowani w 
specjalnym piśmie, iż każda lekcja prowadzona samodzielnie przez studenta powinna być starannie 
przygotowana pod względem merytorycznym i metodycznym, a konspekt powinien być przedłożony 
opiekunowi praktyk wcześniej, przynajmniej jeden dzień przed dniem przeprowadzenia lekcji. Po 
przeprowadzonej lekcji następuje jej szczegółowe omówienie przez opiekuna praktyki i ocenienie w 
tzw. dzienniku praktyk. W sprawozdaniu z praktyki student notuje całokształt swojej praktyki, który 
powinien być poświadczony przez dyrektora szkoły. Na zakończenie praktyki nauczyciel-opiekun 
sporządza opinię o przebiegu praktyki (także poświadczoną podpisem i pieczęcią dyrektora szkoły) 
oraz poświadcza studentowi liczbę godzin zrealizowanych w czasie trwania praktyki.  

  

 Zaliczenie                

 
 Zaliczenie praktyki studenckiej przez wydziałowego Opiekuna praktyki pedagogicznej 
odbywa się na podstawie okazanych przez studenta dokumentów:  

• pozytywnej opinii na temat przebiegu praktyki  

• poświadczonego przez nauczyciela-opiekuna sprawozdania z praktyk – dziennika praktyk (150 
godzin, z czego 38 lekcji przeprowadzonych samodzielnie)  

• konspektów przeprowadzonych samodzielnie lekcji  

Pozytywne zaliczenie praktyki równa się zaliczeniu 8 punktów ECTS.     

 

Katowice, dnia 29. marca 2012r.   
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