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CELE I ZADANIA PRAKTYKI 

Specjalność: RESOCJALIZACJA 

 

W trakcie śródrocznej PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

o charakterze hospitacyjno-asystenckim realizowanej w trakcie semestru II oraz w trakcie 

śródrocznej PRAKTYKI  RESOCJALIZACYJNEJ o charakterze hospitacyjno-

asystenckim realizowanej w semestrze III następuje kształtowanie kompetencji opiekuńczo-

wychowawczych i resocjalizacyjnych przez: 

 

1. zapoznanie się ze specyfiką placówek, w których praktyka jest odbywana, w szczególności 

poznanie realizowanych przez nie zadań, w tym opiekuńczo-wychowawczych 

i resocjalizacyjnych, sposobu ich funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, 

uczestników procesów pedagogicznych i resocjalizacyjnych oraz prowadzonej 

dokumentacji;  

2. obserwowanie:  

a. działań wychowawczych o charakterze interwencyjnym w sytuacji konfliktu, 

zagrożenia bezpieczeństwa, naruszenia praw innych i nieprzestrzegania ustalonych 

zasad zorganizowanej i podejmowanej spontanicznie aktywności indywidualnej 

i grupowej;  

b. procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości 

i zakłóceń; 

c. podejmowanych działań zindywidualizowanych w zależności od potrzeb, dysfunkcji 

i sytuacji społecznej podopiecznych/osadzonych;  

d. podejmowanych działań w zakresie projektowania i udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, terapeutycznej, interwencyjnej, diagnostycznej 

e. struktury klasy/grupy, układu pozycji zajmowanych przez 

uczniów/wychowanków/osadzonych; 

f. planowania zajęć, formułowania celów, dobór metod i form pracy oraz środków 

dydaktycznych; 

g. organizowania pracy w grupach; 

h. wykorzystywania środków multimedialnych i technologii informacyjnej w toku zajęć; 

i. dostosowywania metod i form pracy do realizowanych treści oraz dynamiki grupy; 

j. diagnozowania potrzeb i dysfunkcji i rozpoznawania sytuacji społecznych 

podopiecznych/osadzonych; 

k. dostosowywania sposobu komunikacji w toku prowadzonych zajęć; 

l. podejmowania współpracy z innymi nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem, 

psychologiem, terapeutą, kuratorami, policją, pracownikami pomocy społecznej, 

rodzinami, organizacjami pomocy postpenitencjarnej itd., 

i. sposobów konstruowania diagnozy pedagogicznej oraz innych dokumentów 

wydawanych przez poradnie, takich jak orzeczenia, opinie itp. 

j. stosowanych metod, form, środków niezbędnych do pracy w placówkach 

psychologiczno-pedagogicznych, w tym postępowania w przypadku orzeczenia 

o potrzebie kształcenia specjalistycznego, 

m. postępowania podczas planowania i konstruowania działań edukacyjno-

terapeutycznych w odniesieniu do określonego dziecka; 
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3) współdziałanie z opiekunem praktyk w:  
a. sprawowaniu opieki i nadzoru nad jednostką i grupą oraz zapewnianiu 

bezpieczeństwa,  

b. podejmowaniu działań wychowawczych wynikających z zastanych sytuacji,  

c. prowadzeniu działań opiekuńczych i wychowawczych,  

4) pełnienie, w obecności opiekuna praktyk danej placówki, roli opiekuna-wychowawcy, 

w szczególności:  
a. prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych wobec grupy i 

poszczególnych wychowanków/osadzonych;  

b. sprawowanie opieki nad grupą w toku aktywności wychowanków/osadzonych,  

c. organizację i prowadzenie działań opiekuńczych, wychowawczych i resocjalizacyjnych 

w oparciu o opracowywane, we współpracy z opiekunem z placówki - scenariusze 

działań,  

d. podejmowanie indywidualnej pracy z wychowankami/osadzonymi,  

e. podejmowanie działań wychowawczych o charakterze interwencyjnym w sytuacjach 

konfliktu, zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych lub nieprzestrzegania 

ustalonych zasad,  

f. sprawowanie opieki nad wychowankami/osadzonymi w placówce; 

5) analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń 

pedagogicznych, w tym: 

a. prowadzenie dokumentacji praktyki, 

b. konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, 

c. ocenę własnego funkcjonowania w toku realizowania zadań opiekuńczych, 

wychowawczych i resocjalizacyjnych, 

d. ocenę przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji zamierzonych celów, 

e. konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych sytuacji 

i przeprowadzanych działań, omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie 

studentów. 

 

W trakcie PRAKTYKI RESOCJALIZACYJNEJ  ciągłej o charakterze metodycznym 

realizowanej po III semestrze studiów następuje kształtowanie kompetencji 

resocjalizacyjnych przez:  

1) zapoznanie się ze specyfiką placówki, w której praktyka jest odbywana, w szczególności 

poznanie realizowanych przez nią zadań resocjalizacyjnych, sposobu funkcjonowania, 

organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych i resocjalizacyjnych 

oraz prowadzonej dokumentacji;  

2) obserwowanie:  

a. działań wychowawczych o charakterze interwencyjnym w sytuacji konfliktu, 

zagrożenia bezpieczeństwa, naruszenia praw innych i nieprzestrzegania ustalonych 

zasad zorganizowanej i podejmowanej spontanicznie aktywności indywidualnej 

i grupowej;  

b. procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości 

i zakłóceń; 

c. podejmowanych działań zindywidualizowanych w zależności od potrzeb, dysfunkcji 

i sytuacji społecznej podopiecznych;  

d. podejmowanych działań w zakresie projektowania i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, terapeutycznej, interwencyjnej, diagnostycznej 
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e. struktury grupy, układu pozycji zajmowanych przez wychowanków/osadzonych; 

f. planowania zajęć, formułowania celów, doboru metod i form pracy oraz środków 

dydaktycznych; 

g. organizowania pracy w grupach; 

h. wykorzystywania środków multimedialnych i technologii informacyjnej w toku zajęć; 

i. dostosowywania metod i form pracy do realizowanych treści oraz dynamiki grupy; 

j. diagnozowania potrzeb i dysfunkcji i rozpoznawania sytuacji społecznych 

podopiecznych; 

k. dostosowywania sposobu komunikacji w toku zajęć do poziomu rozwoju 

wychowanków/osadzonych; 

l. podejmowania współpracy z innymi nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem, 

psychologiem, terapeutą, kuratorami, Policją, pracownikami pomocy społecznej, 

rodzinami, organizacjami pomocy postpenitencjarnej itd.  

3) współdziałanie z opiekunem praktyk w zakresie:  
a. planowania i przeprowadzania działań, czynności opiekuńczo-wychowawczych  

i resocjalizacyjnych,  

b. organizowania pracy w placówce, z jednostką i w grupach,  

c. przygotowywania przykładowych schematów postępowania i działania 

w przykładowych sytuacjach resocjalizacyjnych,  

d. kontrolowaniu i ocenianiu oraz ewaluacji podejmowanych działań resocjalizacyjnych,  

e. podejmowaniu działań w zakresie projektowania i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej;  

 


