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KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Praktyka psychologiczna
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Psychological practice
Kierunek studiów Filologia polska
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne
Dyscyplina psychologia rozwojowa, pedagogika
Język wykładowy polski 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr Magdalena Marzec-Jóźwicka

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

praktyki 30 II 1

Wymagania wstępne Realizacja programu specjalizacji nauczycielskiej na poziomie szkoły 
średniej.

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

Gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą z uczniami, zarządzaniem 
grupą i diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów. 
Konfrontowanie teoretycznej wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej młodzieży z rzeczywistością 
szkolną.

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do
efektu kierunkowego

WIEDZA
W_01 zna zróżnicowane sposoby pracy z uczniami na zajęciach D_W03
W_02 zna teorię wychowania aksjologicznego D_W06
W_03 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole średniej D_W07

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 potrafi wykorzystać podczas pracy z uczniami odpowiednie 

metody i techniki pracy
D_U04

U_02 potrafi przeanalizować różne sytuacje szkolne, odnosząc je do 
posiadanej wiedzy z psychologii 

D_U08

U_03 potrafi odpowiednio komunikować się z uczniami, zarówno na 
zajęciach, jak i w sytuacjach pozalekcyjnych 

D_U09

U_04 potrafi rozmawiać, słuchać, przedstawiać argumenty podczas 
rozmów z uczniami

D_U10

U_05 potrafi funkcjonalnie wykorzystać wiedzę z psychologii w D_U12
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różnych sytuacjach o charakterze edukacyjnym i 
wychowawczym

U_06 potrafi zaplanować działania służące zyskiwaniu dodatkowych 
kompetencji zawodowych

D_U13

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 jest gotów do oceny swoich umiejętności psychologicznych D_K01
K_02 jest gotów do odnoszenia treści zawartych w różnych 

publikacjach z zakresu psychologii rozwojowej młodzieży do 
warunków pracy w szkole średniej 

D_K02

K_03 jest gotów odpowiednio wykorzystać dostępne na rynku 
publikacje psychologiczne dla nauczycieli

D_K03

K_04 jest gotów przyjmować odpowiedzialność za swoje działania 
zawodowe

D_K04

K_05 jest gotów do przewidywania skutków prowadzonych przez 
nauczyciela działań w pracy z różnymi uczniami 

D_K05

K_06 jest gotów do budowania odpowiednich relacji z uczniami oraz 
współpracownikami

D_K06

K_07 jest gotów angażować się w różne szkolne projekty D_K07
K_08 jest gotów sprostać wymaganiom rynku pracy D_K09
K_09 jest gotów podejmować wyzwania wiążące się z pracą 

nauczyciela
D_K10

K_10 jest gotów do prawidłowego identyfikowania różnego rodzaju
problemów  psychologicznych  w  pracy  nauczyciela  oraz
poszukiwania sposobów ich rozwiązania

D_K11

K_12 jest gotów przestrzegać zasad etycznych D_K12
K_11 jest  gotów  do  ciągłego  doskonalenia  swojego  warsztatu

nauczycielskiego
D_K13

K_12 jest gotów pracować dla dobra i rozwoju uczniów D_K14

         IV Opis przedmiotu/ treści programowe: 

1. Zapoznanie  się  ze  specyfiką  Instytucji  Przyjmującej,  w której  praktyka  jest  odbywana,  w
szczególności:  poznanie  realizowanych  przez  nią  zadań  opiekuńczo-wychowawczych,
terapeutyczno-rehabilitacyjnych  i  dydaktycznych,  poznanie  sposobu  jej  funkcjonowania,
organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych i psychologicznych
oraz prowadzonej dokumentacji.

2. Obserwowanie pracy szkolnego psychologa.
3. Współdziałanie  z  Mentorem,  np.  w  sprawowaniu  opieki  i  nadzoru  nad  grupą  oraz  w

zapewnianiu  bezpieczeństwa,  podejmowaniu  działań  wychowawczych  i  terapeutyczno-
rehabilitacyjnych,  prowadzeniu  zorganizowanych  zajęć  wychowawczych,  podejmowaniu
działań w zakresie projektowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4. Pełnienie roli opiekuna-wychowawcy: poznawanie uczniów, ich sytuacji społecznej, potrzeb,
zainteresowań  i  zdolności,  z  uwzględnieniem  rodzaju  i  stopnia  niepełnosprawności  oraz
niedostosowania  społecznego,  samodzielne  prowadzenie  działań  opiekuńczo-
wychowawczych i  terapeutycznych wobec grup i  poszczególnych uczniów, podejmowanie
działań wychowawczych o charakterze interwencyjnym w sytuacjach konfliktu, zagrożenia
bezpieczeństwa,  analizę  i  interpretację  zaobserwowanych  i  doświadczanych  sytuacji  i
zdarzeń psychologicznych. 
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        V Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się
Symbol
efektu

Metody dydaktyczne
(lista wyboru)

Metody weryfikacji
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)

WIEDZA
W_01 ćwiczenie praktyczne praca pisemna uzupełniony dziennik 

praktyk
W_02 dyskusja obserwacja karta obserwacji
W_03 dyskusja obserwacja karta obserwacji

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 ćwiczenie praktyczne praca pisemna scenariusz zajęć
U_02 praca z uczniami obserwacja pisemne sprawozdanie 

Praktykanta
U_03 praca z uczniami obserwacja pisemne sprawozdanie 

Praktykanta
U_04 praca z uczniami obserwacja pisemne sprawozdanie 

Praktykanta
U_05 dyskusja obserwacja karta obserwacji
U_06 dyskusja obserwacja karta obserwacji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 dyskusja obserwacja karta obserwacji
K_02 dyskusja obserwacja karta obserwacji
K_03 dyskusja obserwacja karta obserwacji
K_04 dyskusja obserwacja karta obserwacji
K_05 dyskusja obserwacja karta obserwacji
K_06 dyskusja obserwacja karta obserwacji
K_07 dyskusja obserwacja karta obserwacji
K_08 dyskusja obserwacja karta obserwacji
K_09 dyskusja obserwacja karta obserwacji
K_10 dyskusja obserwacja karta obserwacji
K_11 dyskusja obserwacja karta obserwacji
K_12 dyskusja obserwacja karta obserwacji

       VI Kryteria oceny, uwagi:
1. Wypełniony dziennik praktyk (70%). 
2. Cykl scenariuszy zajęć z wybranym uczniem albo grupą (20%).
3. Aktywna obecność na zajęciach z dydaktyki omawiających praktykę: wymiana doświadczeń,

odpowiedzi na pytania Opiekuna praktyki (10%).

      VII Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 30

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 10
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VIII Literatura

Literatura podstawowa
Literatura polecona przez Mentora praktyki.
R. Perry, Teoria i praktyka. Proces stawania się nauczycielem, tłum. B. Mazur, Warszawa 1997. 
Literatura uzupełniająca
R. Kellough, Pierwszy rok nauczania. Jak osiągnąć sukces, tłum. J. Stawiński, Warszawa 2011. 
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