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05134-15-C PRAKTYKA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
ECTS: 2 PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PRACTICE
TREŚCI MERYTORYCZNE

PRAKTYKA
Student  w  trakcie  praktyki  pedagogiczno-psychologicznej  podczas  obserwacji  lub  aktywnego  włączania  się  w  zadania  zawodowe  wyznaczone
przez opiekuna praktyki wykorzystuje wiedzę i umiejętności uzyskane podczas obowiązkowych zajęć z pedagogiki i psychologii.

CEL KSZTAŁCENIA
Zapoznanie z pracą placówki, w której praktyka jest odbywana, a szczególnie z realizowanymi przez nią zadaniami opiekuńczo-wychowawczymi,
sposobami funkcjonowania. Obserwacja interakcji dorosły-dziecko i interakcji między dziećmi lub młodzieżą w tym samym wieku. Podejmowanie
we  współdziałaniu  z  opiekunem praktyki  działań  wychowawczych  wynikających  z  zastanych  sytuacji.  Sprawowanie  opieki  nad  grupa  w  czasie
spontanicznej  aktywności  dzieci.  Animowanie,  organizowanie  i  nadzorowanie  zajęć  z  dziećmi  w  różnym  wieku.  Refleksja  nad  przebiegiem
prowadzonych działań oraz realizacji zamierzonych celów.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole efektów obszarowych S1A_W04+, S1A_W07+, S1A_U06+, S1A_U07+, S1A_U08+, S1A_K06+, S1A_K07+
Symbole efektów kierunkowych KN1_W06+, KN1_U05+, KN1_K09+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1  -  Student  zna  podstawowe  klasyfikacje  z  zakresu  psychologii  rozwojowej  dzieci  i  młodzieży  oraz  klasyfikacje  pedagogiczne  z  zakresu
pedagogiki ogólnej. (KN1_W06)
Umiejętności
U1 - Student potrafi prowadzić obserwację opartą o wiedzę i umiejętności wyniesione z zajęć z pedagogiki i psychologii. (KN1_U05)
Kompetencje społeczne
K1 - Student kształtuje postawę odpowiedzialności za zadania zawodowe nauczyciela. (KN1_K09)

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Myszkowska-Litwa Marta red, 2011r., "Pedagogika ogólna a teoria i praktyka dydaktyczna", wyd. Wydawnictwo UJ, 2) Trempała Janusz red.,
2012r., "Psychologia rozwoju człowieka", wyd. PWN.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) Mietzel Gerd, 2009r., "Psychologia dla nauczycieli", wyd. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Przedmiot/moduł:
PRAKTYKA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki 
humanistyczne
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: C-przedmiot specjalnościowy
Kod ECTS: 05134-15-C
Kierunek studiów: Filozofia
Specjalność: Specjalność nauczycielska w zakresie 
filozofii i etyki
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia 
pierwszego stopnia
Rok/semestr: I/1

Rodzaje zajęć: praktyka
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
Praktyka: 40/40
Formy i metody dydaktyczne
Praktyka
Praktyka - Praktyka pedagogiczno-psychologiczna w 
zakresie obserwacji i uczestnictwa w zadaniach 
zawodowych. (W1, U1, K1)
Forma i warunki zaliczenia
Analiza kontrolna 1 - Rozmowa na temat przebiegu 
praktyki poprzedzona analizą zapisów w dzienniczku 
praktyk, w tym opinia opiekuna praktyki. (W1, U1, K1)
Liczba punktów ECTS: 2
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: psychologia i 
pedagogika
Wymagania  wstępne:  zaliczenie  z  przedmiotów
pedagogika i psychologia

Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej 
przedmiot: 
Ośrodek Kształcenia Metodycznego
adres: ul. Kurta Obitza 1, pok. 358, 10-725 Olsztyn
tel. 524-65-58
Osoba odpowiedzialna za realizację  przedmiotu:
dr Renata Makarewicz
e-mail: renata.makarewicz@uwm.edu.pl
Osoby prowadzące przedmiot:
dr Renata Makarewicz
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

PRAKTYKA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
ECTS: 2 PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PRACTICE

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- Konsultacje w kierunkowym i wydziałowym opiekunem praktyk 10,0 godz.

- udział w praktykach 40,0 godz.

50,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:

0,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 50,0 godz.

liczba punktów ECTS = 50,00 godz.: 25,00 godz./ECTS = 2,00 ECTS 

w zaokrągleniu: 2 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 2,00 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,00 punktów ECTS.


