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PROJEKT PEDAGOGICZNY 

PRAKTYK ZAWODOWYCH 
  

 Praktyki zawodowe specjalizacyjne obejmują obszar zagadnień związanych 

z wybranym profilem specjalizacji. Praktyka ta ukierunkowana jest na pracę 

socjalną mająca na celu przezwyciężenie problemów osób i rodzin 

doświadczonych bezrobociem, niepełnosprawnością lub innymi problemami 

utrudniającymi funkcjonowanie w społeczności lokalnej. Istotną część 

praktyk zawodowych specjalizacyjnych stanowi poszukiwanie rozwiązań 

konkretnego problemu i podejmowanie działań  o charakterze prewencyjnym.  

      Doświadczenia z praktyk zawodowych specjalizacyjnych stanowią 

podstawę do opracowania przez każdego słuchacza projektu socjalnego. 
 

 

 

NAZWA I ADRES  INSTYTUCJI  

 

……………..…………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………….. 
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PROJEKT PEDAGOGICZNY 
W procesie kształcenia  pracowników socjalnych konieczna jest współpraca praktyków pracy socjalnej, 

wykładowców oraz słuchaczy. 

Praktyki zawodowe specjalizacyjne prowadzone na terenie różnorodnych placówek z obszaru pracy socjalnej  

pozwalają słuchaczom na zweryfikowanie wiedzy teoretycznej w konkretnej rzeczywistości społecznej oraz 

pozwalają modyfikować i aktywizować słuchacza do pełnienia określonych ról społecznych, winny stanowić 

również podstawę do przygotowania projektu socjalnego. 

CEL GŁÓWNY 

Weryfikacja wiedzy teoretycznej i praktycznej nabytej przez słuchaczy podczas zadań realizowanych w 

wybranych  placówkach  z obszaru pracy socjalnej. 

CELE OPERACYJNE 

- zweryfikować w praktyce wiedzę zdobytą podczas kształcenia, 

- poznać procedurę postępowania oraz pracę, zadania i organizację danej instytucji, 

- aktywnie włączać się w profesjonalną działalność placówki szkolącej, 

- wykorzystać w praktyce poznane metody pracy socjalnej, 

- okazywać wrażliwość, empatię, poszanowanie odrębności i indywidualności klientów, 

- przejawiać odpowiedzialność za podejmowane działania zawodowe. 

TOK DZIAŁANIA 

Program  praktyk zawodowych winien umożliwić słuchaczowi dokładne poznanie: 

- organizacji i procedury postępowania w placówce, 

- kompleksowej oferty świadczonej pomocy w instytucji, 

- zadań, form działania oraz warsztatu pracy pracownika socjalnego, 

- profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych zgodnie z programem zajęć teoretycznych. 

ŚRODKI I ZASOBY 

1. Instytucja ( budynki, wyposażenie instytucji). 

2. Dokumentacja 

3. Wiedza teoretyczna i praktyczna osób prowadzących zajęcia ze słuchaczami. 

4. Nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych -  superwizor. 

5. Wiedza słuchaczy. 

METODY I TECHNIKI 

- metoda indywidualnego przypadku,                         - mediacja, 

- badanie dokumentów,                                               - negocjacja, 

- rozmowa,                                                                   - kontrakt 

- obserwacja,                                                                - poradnictwo 

PARTNERZY 

1. Dyrektor instytucji. 

2. Kadra pracowników placówki całodobowej 

3. Kierownik praktyk zawodowych 

4. Słuchacze Kolegium Pracowników Służb Społecznych 

STRUKTURA FORMALNA 

1. Czas trwania praktyk zawodowych – 210 godzin 

2. Termin trwania praktyk zawodowych ………………………………… 

3. Dziennik praktyk zawodowych 
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NARZĘDZIA EWALUACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH 

OPINIA OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH NA TEMAT SŁUCHACZA 

ODBYWAJACEGO PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ W PLACÓWCE. 

IMIE I NAZWISKO 

SŁUCHACZA………………………………………………………………………………… 

 

WYDZIAŁ  ZAOCZNY/ GRUPA………………………………. 

 

1.Nabyta wiedza: 

 

a) teoretyczna: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

b) praktyczna: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Jakie braki w zakresie wiedzy teoretycznej i praktycznej zauważono u słuchacza oraz co 

sprawiało słuchaczowi najwięcej trudności: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Inne uwagi opiekuna praktyk z ramienia instytucji: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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PROPONOWANA OCENA SŁUCHACZA 

 

 

 

I. Skala ocen w przedziale :  2,  3,  3 +,  4,  4+,  5 

II. Kryteria proponowanej oceny: 

 

 

 

1. Postawa słuchacza podczas praktyk zawodowych                             ………………………. 

2. Obowiązkowość                                                                                  ………………………. 

3. Inicjatywa                                                                                            ………………………. 

4. Umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej                               ………………………. 

5. Umiejętności interpersonalne                                                              ………………………. 

6. Umiejętności praktyczne metodyki pracy socjalnej                           ……………………….. 

                                                                                     

                                                                

 

Proponowana ocena łączna 

 

……………………………………….. 

 

 

 

 

………………………………..                                                  ……………………………. 

Pieczęć instytucji                                                                    Podpis i pieczęć opiekuna praktyk 
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KARTA  SAMOOCENY 

 

 

1. Wrażenia ogólne: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

2. Przedstaw nabytą wiedzę: 

a) teoretyczną: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

b) praktyczną: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

3. Określ obszary wiedzy, które utrudniały Tobie wykonanie zadań? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4. Co dało Tobie najwięcej satysfakcji? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

5. Co zmieniłbyś(zmieniałabyś), gdybyś powtórnie miał przejść ten etap praktyk 

zawodowych? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 


