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PROGRAM 

3 - TYGODNIOWEJ PRAKTYKI WAKACYJNEJ 

DLA STUDENTÓW PEDAGOGIKI ZDROWIA  

W NOCLEGOWNI DLA BEZDOMNYCH itp. 

  Praktyka trwa 3 tygodnie, łącznie 15 dni (60 godzin) 

 

 Uwagi wstępne 

 
1. Praktyka wakacyjna ma charakter ciągły i obejmuje łącznie 60 godzin - 15 dni po 4 godziny dziennie.    

2. Szczegółowy harmonogram odbywania praktyki ustala się zgodnie z zaleceniami dyrektora placówki i sugestiami 

opiekuna praktyki.  

3. Student zobowiązany jest do zapoznania i przestrzegania zaleceń regulaminu obowiązującego w placówce. 

4. Z każdego dnia praktyki należy sporządzić szczegółową dokumentację, która powinna być podpisana przez 

opiekuna lub dyrektora placówki. 

5. Działania prowadzone samodzielnie powinny być każdorazowo ocenione stopniem i krótką oceną opisową. 

 

 Zadania praktyki 

 
1. Zasadniczym celem praktyki jest synteza i zastosowanie wiadomości oraz umiejętności zdobytych podczas studiów 

w praktyce oraz przygotowanie studenta do realizacji zadań pedagoga – wychowawcy. 

2. Zapoznanie się z całokształtem działalności placówki, statutem, prowadzoną dokumentacją, zadaniami noclegowni 

oraz trybem kierowania do noclegowni i czasem pobytu w placówce.  

3. Zapoznanie się z planem i realizacją pracy opiekuńczej, stanowiącej specyfikę pracy w noclegowni dla 

bezdomnych.  

4. Praktyka pomocnicza według harmonogramu pracy opiekuna praktyki. 

5. Samodzielne prowadzenie działań odpowiednich dla pedagoga o specjalności pedagogika opiekuńczo-

wychowawcza zgodnie ze wskazaniami opiekuna praktyki. Prowadzenie rozmów z podopiecznymi, analiza danych 

dotyczących przyczyn ubóstwa, zapoznanie się z formami współpracy placówki z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

Urzędem Miasta, Urzędem Pracy, ośrodkami pomocowymi dla bezrobotnych, poradnictwem psychologicznym. 

6. Wskazane jest również przeprowadzenie przez praktykanta/praktykantkę rozmowy z osobą bezdomną na temat jej 

osobistych problemów i możliwości ich rozwiązywania oraz dokonanie:  

 analizy problemów osoby bezdomnej w sferze: materialnej (socjalno-bytowej i ekonomicznej), zdrowotnej, 

emocjonalnej, psychologicznej, kontaktów z otoczeniem,  

 analizy trudności uniemożliwiających rozwiązanie poszczególnych problemów,  

 analizy (przyjrzenia się) własnym zasobom (wewnętrznym i zewnętrznym),  

 rozpoznania czynników blokujących uruchomienie tych zasobów,  

 pierwszej próby postawienia celów do osiągnięcia i określenia zadań do realizacji (zaczynając 

od najłatwiejszych - zdaniem bezdomnego).  

7. Przeprowadzenie wywiadu z opiekunem na temat stanu zdrowia przebywających w noclegowni dla bezdomnych, 

form kontaktu z ich rodzinami, sporządzenie protokołu bez podawania danych osobowych podopiecznego. 

 

 Wymagana dokumentacja do zaliczenia praktyki 

 
1. Dzienniczek praktyk z zapisem szczegółowym czynności wykonywanych w czasie praktyki. 

2. Sprawozdania z hospitacji i przeprowadzonych samodzielnie przez studenta działań podpisane przez opiekuna 

praktyki. 

3. Opinia o przebiegu praktyki opieczętowana pieczęcią placówki, podpisana przez opiekuna i dyrektora placówki. 

Opinia powinna zawierać oprócz oceny opisowej ocenę wyrażoną stopniem w skali: bardzo dobry, dobry plus, 

dobry, dostateczny plus, dostateczny lub niedostateczny. 

4. Na końcową ocenę praktyki wpisywaną do indeksu składać się będą: opinia końcowa z placówki stwierdzająca 

przydatność studenta do zawodu, ocena zgromadzonej dokumentacji oraz ocena z hospitacji nauczyciela 

akademickiego - opiekuna praktyki. 

 

 Literatura do wykorzystania: 

 
- Browarczyk, Ł., Dębski, M. red. O bezdomności bez lęku, Gdańsk 2010. 

- Bulska J. (red.) Zagrożenia zdrowia chorobami cywilizacyjnymi. Pedagogiczne konteksty badawcze, Kraków 2008. 

- Dębski, M., Stachura, K. (red.) Oblicza Bezdomności. Gdańsk 2008.  

- Duda, M. (red.) Bezdomność: Trudny problem społeczny. Kielce 2008.  
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- Chwaszcz, J., Osobowościowe i społeczne wyznaczniki funkcjonowania bezdomnych mężczyzn, Lublin 2008. 

- Kawula, S. Pomocniczość i wsparcie: kategorie pedagogiki społecznej, Olsztyn 2002.  

- Kurzymski, Sz., Skrzywdzeni przez los - zwierzenia ludzi bezdomnych, Gdańsk 2001.  

- Oliwa-Ciesielska, M., Piętno nieprzypisania. Studium o wyizolowaniu społecznym bezdomnych, Poznań 2004. 

- Syrek E., Zdrowie i wychowanie a jakość życia. Perspektywy i humanistyczne orientacje poznawcze, Katowice 2008. 

- Śledzianowski, J., Zdrowie bezdomnych, Kielce 2006.  

- Wachowicz, M., Raport z badań nad przyczynami bezdomności. W: Duda, M., Bezdomność. Trudny problem społeczny, 

Kielce 2008.  

- Zalewska, D., Oliwa-Ciesielska, M., Szczepaniak-Wiecha, I., Grzegorski, S., Formy pomocy bezdomnym. Analiza ułatwień  

i ograniczeń problemu. Warszawa 2005. 

 

 

 

PROGRAM 

3 - TYGODNIOWEJ PRAKTYKI WAKACYJNEJ 

DLA STUDENTÓW PEDAGOGIKI ZDROWIA W HOSPICJUM 

  Praktyka trwa 3 tygodnie, łącznie 15 dni (60 godzin) 

 

 

 Zadania ogólne praktyki 

 
1. Zapoznanie się z formami kompleksowej pomocy chorym oraz ich rodzinom prowadzonej przez hospicjum 

(sporządzenie dokumentacji). 

2. Zapoznanie się ze specyfiką opieki paliatywno-hospicyjnej (opracować pisemnie). 

3. Praktyka pomocnicza. 

4. Samodzielne prowadzenie zajęć terapeutycznych (indywidualnych lub grupowych). 

 

 Literatura do wykorzystania: 

 
- Binnebesel J., Janowicz A., Krakowiak P. (red.), Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym, 

Gdańsk 2009. 

- Bulska J., O potrzebie edukacji zdrowotnej kobiet. W świetle badań społeczno - pedagogicznych, Katowice 2013. 

- Chodkiewicz J: Psychologia zdrowia. Wybrane zagadnienia, Łódź 2005. 

- Dangel T., (red.), Opieka paliatywna nad dziećmi, Warszawa 2005. 

- deWalden - Gałuszko K. (red): Podstawy Opieki Paliatywnej, Warszawa 2004. 

- Hill R., D., Pozytywne starzenie się : młodzi duchem w jesieni życia, tł. Michał Lipa. Warszawa 2010.  

- Jundziłł E., Pawłowska R., Pedagog wobec osoby chorego, Gdańsk 2010. 

- Kacperczyk A., Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej, Łódź 2006. 

- Kania D., Jak śmierć potężna jest miłość. Cieszyn 2008. 

- Klinik A., (red.), Osobliwości zabiegów terapeutycznych w otwartym środowisku społecznym, Kraków 2010. 

- Krakowiak P., Zdążyć z prawdą : o sztuce komunikacji w hospicjum, Wyd. 2. - Gdańsk 2009. 

- Leszczyńska – Rejchert A., Człowiek starszy i jego wspomaganie : w stronę pedagogiki starości, - Olsztyn 2010. 

- Syrek E. (red.), Jakość życia w chorobie. Społeczno - pedagogiczne studium indywidualnych przypadków, Kraków 2001.  

- Szewczyk K., Bioetyka. T. 1, Medycyna na granicach życia, Warszawa 2009. 

- Waleszczuk Z., W trosce o człowieka umierającego: geneza Hospicjum w Polsce, Wrocław 2004. 

- Wilowski A., Weź pokochaj smoka: rzecz o umieraniu dzieci. Warszawa 2004. 

 

 Zadania szczegółowe praktyki 

 
1. Ogólna charakterystyka placówki, jej cele i zadania na podstawie analizy udostępnionej dokumentacji. 

2. Zaznajomienie się ze specyfiką opieki i terapii stosowanej w placówce. 

3. Praktyka pomocnicza w miarę możliwości we wszystkich formach zajęć związanych z opieką i wspieraniem chorego 

i jego rodziny. 

4. Samodzielne prowadzenie zajęć indywidualnych lub grupowych (w miarę możliwości). Zaleca się przeprowadzenie 

5 zajęć o charakterze terapeutycznym (z chorym bądź jego bliskimi). 

5. Konspekty w/w zajęć powinny być skonsultowane i zaakceptowane przez opiekuna – wychowawcę. Po zajęciach 

powinno nastąpić ich szczegółowe omówienie wraz z opiekunem oraz wystawienie oceny. 

 

 Zaliczenie praktyki 
 

1. Analiza wszystkich form działalności placówki. 

2. Konspekty i sprawozdania z obserwacji i przeprowadzonych zajęć (min. 10 konspektów, 5 protokołów obserwacji). 
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3. Opinia o przebiegu praktyki podpisana przez opiekuna i dyrektora placówki. 

4. Dzienniczek praktyk z zapisem obserwacji własnych oraz opisem szczegółowych czynności w trakcie trwania 

praktyki. 

 

 Podstawą do zaliczenia praktyki jest: 

 
- pozytywna ocena pracy studentki/studenta wystawiona przez opiekuna w placówce; 

- pozytywna ocena z wizytacji (osobistej bądź telefonicznej) praktyki przeprowadzonej przez nauczyciela 

akademickiego (opiekuna praktyk z uczelni); 

- pozytywna ocena dostarczonej przez studentkę/studenta dokumentacji z praktyki, którą należy złożyć  

w terminie wyznaczonym przez nauczyciela akademickiego (opiekuna). 

 

 

PROGRAM 

3 - TYGODNIOWEJ PRAKTYKI WAKACYJNEJ 

DLA STUDENTÓW PEDAGOGIKI ZDROWIA 

W SANATORIUM / PREWENTORIUM / DOMU WCZASÓW DZIECIĘCYCH 

  Praktyka trwa 3 tygodnie, łącznie 15 dni (60 godzin) 

 

 Zadania ogólne praktyki 
 

1. Zapoznanie się z całokształtem działalności placówki wychowawczo-leczniczej (sporządzenie dokumentacji). 

2. Zapoznanie się z planem i realizacją pracy terapeutycznej i wychowawczej (sporządzenie sprawozdania). 

3. Praktyka pomocnicza wg harmonogramu wychowawcy w jednej grupie wychowawczej. 

4. Samodzielne prowadzenie zajęć wychowawczych i terapeutycznych (sporządzenie konspektów). 

  

 Literatura do wykorzystania: 

 
- Antoszewska B., Dziecko z chorobą nowotworową : problemy psychopedagogiczne, Kraków 2006. 

- Bartoszewska E., Formy pomocy dziecku nieuleczalnie choremu i jego rodzinie w hospicjum, Kraków 2005. 

- Binnebesel J., Pozamedyczne aspekty opieki paliatywno-hospicyjnej, Gdańsk 2010. 

- Bulska J., Środowisko rodzinne w trosce o zdrowie dziecka, Toruń 2012. 

- Cytowska B., Wilczura B., (red,) Dziecko chore : zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne, Kraków 2007. 

- Dangel T., (red.), Opieka paliatywna nad dziećmi, Warszawa 2006. 

- Dercz M., Prawa dziecka jako pacjenta, Warszawa 2003. 

- Dworak A., Jakość życia dziecka z alergią. Uwarunkowania środowiska rodzinnego, Toruń 2010. 

- Maciarz A., Dziecko przewlekle chore : opieka i wsparcie, Warszawa 2006. 

- Maciarz A., Psychoemocjonalne i wychowawcze problemy dzieci przewlekle chorych, Kraków 2001. 

- Pecyna M., B., Dziecko i jego choroba, Warszawa 2000. 

- Syrek E. (red.), Jakość życia w chorobie. Społeczno - pedagogiczne studium indywidualnych przypadków, Kraków 2001.  

 

 Zadania szczegółowe 

 
1. Ogólna charakterystyka pracy terapeutycznej i wychowawczej placówki, jej cele i zadania na podstawie analizy 

udostępnionej dokumentacji. 

2. Zaznajomienie się ze specyfiką terapii wychowawczej stosowanej w placówce. 

3. Praktyka pomocnicza we wszystkich formach zajęć z wychowankami w jednej grupie terapeutycznej. 

4. Samodzielne prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem wychowawcy, do którego przydzielono 

studenta/studentkę w oparciu o konspekt. Zaleca się przeprowadzenie co najmniej 5 zajęć o charakterze 

terapeutycznym. 

5. Konspekty w/w zajęć powinny być skonsultowane i zaakceptowane przez opiekuna-wychowawcę. Po zajęciach 

powinno nastąpić ich szczegółowe omówienie wraz z opiekunem oraz wystawienie oceny. 

6. Praktyka wychowawcza powinna odbywać się w ramach obowiązującego tygodniowego limitu godzin pracy dla 

wychowawcy placówki. 

7. Zapoznanie się i analiza dokumentacji jednej grupy terapeutycznej placówki (sprawozdanie). 
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 Zaliczenie praktyki 

 

1. Analiza planu działalności terapeutyczno - wychowawczej placówki. 

2. Konspekty i sprawozdania z obserwacji i przeprowadzonych zajęć (min. 10 konspektów, 5 protokołów obserwacji 

zajęć). 

3. Zeszyt obserwacji wybranego wychowanka, dokonanie diagnozy, prognozy i terapii pedagogicznej na podstawie 

udostępnionej dokumentacji. 

4. Opinia o przebiegu praktyki podpisana przez opiekuna i dyrektora placówki. 

5. Dzienniczek praktyk z zapisem szczegółowych czynności w trakcie praktyki. 

 

 Podstawą do zaliczenia jest: 

 
- pozytywna ocena pracy studentki/studenta wystawiona przez opiekuna w placówce; 

- pozytywna ocena z wizytacji (osobistej bądź telefonicznej) praktyki przeprowadzonej przez nauczyciela 

akademickiego (opiekuna praktyk z uczelni); 

- pozytywna ocena dostarczonej przez studentkę/studenta dokumentacji z praktyki, którą należy złożyć  

w terminie wyznaczonym przez nauczyciela akademickiego (opiekuna).  

 

 

PROGRAM 

3 - TYGODNIOWEJ PRAKTYKI WAKACYJNEJ 

DLA STUDENTÓW PEDAGOGIKI ZDROWIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ   
Praktyka trwa 3 tygodnie, łącznie 15 dni (60 godzin) 

 

 Zadania ogólne praktyki 

 

1. Zapoznanie się z całokształtem działalności oraz specyfiką placówki (sporządzenie dokumentacji). 

2. Zapoznanie się z planem i realizacją zadań przez placówkę (sporządzenie sprawozdania). 

3. Praktyka pomocnicza w różnych formach zajęć proponowanych pensjonariuszom. 

4. Samodzielne prowadzenie zajęć (sporządzenie konspektów). 

  

 Literatura do wykorzystania: 

 
- Brągiel J., Badory S., Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, Opole 2005.  

- Bulska J., O potrzebie edukacji zdrowotnej kobiet. W świetle badań społeczno - pedagogicznych, Katowice 2013. 

- Gabryszak R., Magierka D., (red.), Wprowadzenie do polityki społecznej, Warszawa 2009. 

- Kawula S., Pedagogika społeczna : dokonania, aktualność, perspektywy: podręcznik akademicki dla Pedagogów, Toruń 

2001. 

- Leszczyńska-Rejchert A., Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki starości, Olsztyn 2005. 

- Marzec-Holka K., (red.), Pomoc społeczna. Praca socjalna: teoria i praktyka. T. 2. Bydgoszcz 2003. 

- Miluska J., Obrazy społeczne grup narażonych na dyskryminację: uwarunkowania społeczno-demograficzne 

i psychologiczne, Poznań 2008. 

- Romanowska-Łakomy H., Kędzierska H., Człowiek integralny : holistyczna wizja człowieczeństwa, Warszawa 2009. 

- Sierpowska I., Prawo pomocy społecznej. Kraków 2005.  

- Tokarz B., (red.), Stop dyskryminacji ze względu na wiek, Warszawa 2005. 

- Syrek E. (red.), Jakość życia w chorobie. Społeczno - pedagogiczne studium indywidualnych przypadków, Kraków 2001.  

- Szarota Z., Gerontologia społeczna i oświatowa : zarys problematyki, Kraków 2004. 

- Tobiasz-Adamczyk B., Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby, Kraków 2000. 

 

 Zadania szczegółowe 
 

1. Ogólna charakterystyka placówki, jej celów i zadań na podstawie analizy udostępnionej dokumentacji. 

2. Zaznajomienie się ze specyfiką różnych form zajęć proponowanych w placówce. 

3. Praktyka pomocnicza we wszystkich formach zajęć realizowanych w placówce 

4. Samodzielne prowadzenie zajęć. Zaleca się przeprowadzenie co najmniej 5 zajęć o charakterze edukacyjnym, 

kulturalnym, terapeutycznym lub integracyjnym. 

5. Konspekty w/w zajęć powinny być skonsultowane i zaakceptowane przez opiekuna-wychowawcę. Po zajęciach 

powinno nastąpić ich szczegółowe omówienie wraz z opiekunem oraz wystawienie oceny. 
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 Zaliczenie praktyki 

 

1. Analiza planu działalności placówki. 

2. Konspekty i sprawozdania z obserwacji i przeprowadzonych zajęć (min. 10 konspektów, 5 protokołów obserwacji).  

3. Opinia o przebiegu praktyki podpisana przez opiekuna i dyrektora placówki. 

4. Dzienniczek praktyk z zapisem szczegółowych czynności w trakcie praktyki. 

 

 Podstawą do zaliczenia jest: 
 

- pozytywna ocena pracy studentki/studenta wystawiona przez opiekuna w placówce; 

- pozytywna ocena z wizytacji (osobistej bądź telefonicznej) praktyki przeprowadzonej przez nauczyciela 

akademickiego (opiekuna praktyk z uczelni); 

- pozytywna ocena dostarczonej przez studentkę/studenta dokumentacji z praktyki, którą należy złożyć  

w terminie wyznaczonym przez nauczyciela akademickiego (opiekuna).  

 

 

 

 

PROGRAM 

3 - TYGODNIOWEJ PRAKTYKI WAKACYJNEJ 

DLA STUDENTÓW PEDAGOGIKI ZDROWIA W SANEPIDZIE 

  Praktyka trwa 3 tygodnie, łącznie 15 dni (60 godzin) 

 
 

 Uwagi wstępne 

 
1. Praktyka wakacyjna ma charakter ciągły i obejmuje łącznie 60 godzin - 15 dni po 4 godziny dziennie. 

2. Szczegółowy harmonogram odbywania praktyki ustala się zgodnie z zaleceniami dyrektora placówki i sugestiami 

opiekuna praktyki.  

3. Student zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem obowiązującym w placówce i szczegółowego 

przestrzegania jego zaleceń. 

4. Z każdego dnia praktyki należy sporządzić szczegółową dokumentację, która powinna być podpisana przez 

opiekuna lub dyrektora placówki. 

5. Działania prowadzone samodzielnie powinny być każdorazowo ocenione stopniem i krótką oceną opisową. 

 

 Literatura do wykorzystania: 

 
- Bulska J. (red.) Zagrożenia zdrowia chorobami cywilizacyjnymi. Pedagogiczne konteksty badawcze, Kraków 2008. 

- Epstein R.J., Biologia molekularna człowieka, Red. Lewiński A. i Liberski P., Lublin 2005. 

- Frank R.H., Mikroekonomia jakiej jeszcze nie było, Gdańsk 2007. 

- Górski J., Fizjologia człowieka, Warszawa 2010. 

- Grzymisławski M., Gawęcki J. (red.), Żywienie człowieka zdrowego i chorego, Warszawa 2010. 

- Koradecka D., Bezpieczeństwo i higiena pracy, Warszawa 2008. 

- Magdzik W., Naruszewicz-Lesiuk D. Zieliński A., Choroby zakaźne i pasożytnicze – epidemiologia i profilaktyka, 

Bielsko-Biała 2007. 

- Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015. 

- Rączkowski B., BHP w praktyce, Gdańsk 2009. 

- Skóbel B., Wójcik M. Marsz po zdrowie. Poradnik tworzenia i wdrażania samorządowych programów zdrowotnych. 

Lublin- Warszawa 2010. 

- Sygit M., Wojtyła A. (red.), Teoria i Praktyka działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa 

zdrowotnego ludności, Zielona Góra 2008. 

- Syrek E. (red.), Jakość życia w chorobie. Społeczno - pedagogiczne studium indywidualnych przypadków, Kraków 2001.  

- Ustawa o chorobach zakaźnych. 

- Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

- Wojtczak A. Zdrowie Publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku, Warszawa 2009. 

- Wolański N., Rozwój biologiczny człowieka, Warszawa 2006. 
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 Zadania praktyki 

 
1. Zasadniczym celem praktyki jest synteza i zastosowanie wiadomości oraz umiejętności zdobytych podczas studiów 

w praktyce oraz przygotowanie studenta do realizacji zadań pedagoga zdrowia. 

2. Zapoznanie się z całokształtem działalności placówki, statutem, prowadzoną dokumentacją.  

3. Praktyka pomocnicza według harmonogramu pracy opiekuna praktyki. 

4. Samodzielne prowadzenie działań odpowiednich dla pedagoga o specjalności pedagogika zdrowia zgodnie 

ze wskazaniami opiekuna praktyki.   

5. Analiza danych statystycznych za miniony rok kalendarzowy dotyczących najczęstszych zachorowań w regionie 

oraz podejmowanych przez placówkę działań interwencyjnych i profilaktycznych. 

6. Przeprowadzenie wywiadu z opiekunem na temat stanu zdrowia w regionie (analiza danych), współpracy 

z placówkami szkolnymi i pozaszkolnymi w zakresie promocji zdrowia. 
 

 Wymagana dokumentacja do zaliczenia praktyki: 

 
1. Dzienniczek praktyk z zapisem szczegółowym czynności wykonywanych w czasie praktyki. 

2. Sprawozdania z hospitacji i oraz przeprowadzonych samodzielnie przez studenta działań dotyczących promocji 

zdrowia - podpisane przez opiekuna praktyki (po 5). 

3. Opinia o przebiegu praktyki opieczętowana pieczęcią placówki, podpisana przez opiekuna i dyrektora placówki. 

Opinia powinna zawierać oprócz oceny opisowej ocenę wyrażoną stopniem w skali: bardzo dobry, dobry plus, 

dobry, dostateczny plus, dostateczny lub niedostateczny. 

4. Na końcową ocenę praktyki wpisywaną do indeksu składać się będą: opinia końcowa z placówki stwierdzająca 

przydatność studenta do zawodu, ocena zgromadzonej dokumentacji oraz ocena z hospitacji nauczyciela 

akademickiego - opiekuna praktyki. 

 

 

 

PROGRAM 

3 - TYGODNIOWEJ PRAKTYKI WAKACYJNEJ 

DLA STUDENTÓW PEDAGOGIKI ZDROWIA W URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM 

(Wydział Polityki Społecznej – Oddział Polityki Zdrowotnej) itp. 

  Praktyka trwa 3 tygodnie, łącznie 15 dni (60 godzin) 

 
 

 Uwagi wstępne 
 

1. Praktyka wakacyjna ma charakter ciągły i obejmuje łącznie 60 godzin - 15 dni po 4 godziny dziennie. 

2. Szczegółowy harmonogram odbywania praktyki ustala się zgodnie z zaleceniami i sugestiami opiekuna 

praktyki.  

3. Student zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem obowiązującym w Urzędzie i szczegółowego 

przestrzegania jego zaleceń. 

4. Z każdego dnia praktyki należy sporządzić szczegółową dokumentację, która powinna być podpisana przez 

opiekuna praktyki. 

5. Działania prowadzone samodzielnie powinny być każdorazowo ocenione stopniem i krótką oceną opisową. 

 

 Literatura do wykorzystania: 

 
- Anioł W., Europejska polityka społeczna. Implikacje dla Polski, Warszawa 2003. 

- Bulska J., O potrzebie edukacji zdrowotnej kobiet. W świetle badań społeczno - pedagogicznych, Katowice 2013. 

- Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M., (red.), Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, Warszawa 2007. 

- Giddens A., Europa w epoce globalnej, Warszawa 2009. 

- Hibner E., Zarządzanie w systemie ochrony zdrowia, Łódź 2003. 

- Karski J. B., Praktyka i teoria promocji zdrowia, wyd. 5, Warszawa 2011. 

- Karski J. Praktyka i teoria promocji zdrowia, Warszawa 2006. 

- Poździoch S., Prawo zdrowia publicznego. Zarys problematyki, Kraków 2004.  

- Leowski J., Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne, Warszawa 2009.  

- Czupryna A., Paździoch S., Ryś A., Włodarczyk W. C. Zdrowie Publiczne. Tom II, Kraków, 2002. 

- Stiglitz J.E. Globalizacja, Warszawa 2004. 

- Suchecka J., Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Warszawa, 2010.  

- Włodarczyk C. Zdrowie publiczne w perspektywie międzynarodowej. Wybrane problemy, Kraków 2007.  
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- Syrek E. (red.), Jakość życia w chorobie. Społeczno - pedagogiczne studium indywidualnych przypadków, Kraków 2001.  

 

 

 Zadania praktyki 
 

1. Zasadniczym celem praktyki jest synteza i zastosowanie wiadomości oraz umiejętności zdobytych podczas 

studiów w praktyce oraz przygotowanie studenta do realizacji zadań pedagoga zdrowia. 

2. Zapoznanie się z całokształtem działalności placówki, statutem, prowadzoną dokumentacją.  

3. Praktyka pomocnicza według harmonogramu pracy opiekuna praktyki. 

4. Samodzielne prowadzenie działań odpowiednich dla pedagoga o specjalności pedagogika zdrowia zgodnie 

ze wskazaniami opiekuna praktyki.   

5. Analiza danych statystycznych za miniony rok kalendarzowy dotyczących najczęstszych zachorowań 

w regionie oraz podejmowanych działań interwencyjnych i profilaktycznych. 

6. Przeprowadzenie wywiadu z opiekunem na temat stanu zdrowia w regionie (analiza danych), współpracy 

z placówkami szkolnymi i pozaszkolnymi w zakresie promocji zdrowia. 
 

 Wymagana dokumentacja do zaliczenia praktyki: 
 

1. Dzienniczek praktyk z zapisem szczegółowym czynności wykonywanych w czasie praktyki. 

2. Sprawozdania z hospitacji i przeprowadzonych samodzielnie przez studenta działań dotyczących promocji 

zdrowia - podpisane przez opiekuna praktyki (po 5). 

3. Opinia o przebiegu praktyki opieczętowana pieczęcią placówki, podpisana przez opiekuna i dyrektora 

placówki. Opinia powinna zawierać oprócz oceny opisowej ocenę wyrażoną stopniem w skali: bardzo dobry, 

dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny lub niedostateczny. 

4. Na końcową ocenę praktyki wpisywaną do indeksu składać się będą: opinia końcowa z placówki stwierdzająca 

przydatność studenta do zawodu, ocena zgromadzonej dokumentacji oraz ocena z hospitacji nauczyciela 

akademickiego - opiekuna praktyki. 

 

 

PROGRAM 

3 - TYGODNIOWEJ PRAKTYKI WAKACYJNEJ  

DLA STUDENTÓW PEDAGOGIKI ZDROWIA  

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ 

  Praktyka trwa 3 tygodnie, łącznie 15 dni (60 godzin) 

 

 Uwagi wstępne 

 
1. Praktyka wakacyjna obejmuje 15 dni dydaktycznych i ma charakter ciągły. 

2. Student jest zobowiązany do podporządkowania się regulaminowi pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 

i do ustalenia z dyrektorem lub opiekunem ścisłych godzin odbywania praktyki. 

3. Należy sporządzić szczegółową dokumentacje z każdego dnia praktyki, która powinna być potwierdzona przez 

dyrektora tub opiekuna. 

 

 Literatura do wykorzystania: 

 
- Auleytner J., Polityka społeczna w Polsce i w świecie, Warszawa 2011. 

- Bartkowiak G., Czynniki kształtujące zachowania zdrowotne człowieka na przestrzeni życia. Teoria i praktyka, Poznań 

2008. 

- Białobrzeska K., S. Kawula S., (red.), Człowiek wobec wykluczenia i marginalizacji społecznej. Wokół zagadnień 

teoretycznych, Toruń 2006. 

- Borzucka–Sitkiewicz K., Kowalczewska–Grabowska K., Profilaktyka społeczna. Aspekty teoretyczno-metodyczne, 

Katowice 2013. 

- Bulska J., Budowanie kompetencji zdrowotnych ludzi w środowisku ich życia. Propozycje metodyczne dla pedagogów, 

nauczycieli, wychowawców i pracowników medycznych, wskazówki dla rodziców, Toruń 2008. 

- Czupryna A., (red.), Zdrowie publiczne, Kraków 2001. 

- Głąbicka K., Europejski model socjalny, Radom 2012. 

- Kluszczyńska Z. : System ubezpieczeń społecznych: zagadnienia podstawowe, Warszawa 2011.  

- Krasiejko I., Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w pracy socjalnej, 

Katowice 2010. 

- Leszczyńska-Rejcherd A. Człowiek stary i jego wspomaganie w stronę pedagogik starości, Olsztyn 2007. 
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- Marynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna t. I., Warszawa 2006. 

- Nowak A., Zarys prawa dla pedagogów społecznych, Katowice 2005. 

- Pawlas-Czyż S. (red.), Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, Toruń 2007. 

- Piątek K., Oblicza polityki społecznej, w kierunku autonomizacji polityki społecznej, Toruń 2012. 

- Rutkowska A., Projekt socjalny w pomocy społecznej. Założenia i praktyczne zastosowanie, Bydgoszcz 2011. 

- Syrek E., Zdrowie i wychowanie a jakość życia. Perspektywy i humanistyczne orientacje poznawcze, Katowice 2008. 

- Turnowiecki W., Kubiak M., Polityka społeczna Unii Europejskiej, Gdańsk 2013. 

- Wieczorkowska-Tobis K, Talarska D., Pozytywna starość, Poznań 2010. 

- Wolska-Prylińska D., Projekt socjalny w kształceniu i działaniu społecznym, Katowice 2010. 

 

 

 Zadania szczegółowe 

 
1. Ogólna charakterystyka placówki w oparciu o udostępnioną do analizy dokumentację. Cele i zadania Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej, jego statut, regulamin, plan pracy, specyficzne zagadnienia opiekuńcze wynikająca 

ze specyfiki placówki (l dzień). 

2. Analiza dokumentacji osobowej grupy pensjonariuszy, z którymi student będzie pracował (l dzień). 

3. Hospitowanie i asystowanie przy wszystkich formach zajęć z pensjonariuszami (3 dni). 

4. Samodzielne prowadzenie zajęć zgodnie harmonogramem sporządzonym przez opiekuna, do którego przydzielono 

studenta z uwzględnieniem zajęć oświatowo-kulturalnych, rekreacyjnych itp. (około 5 scenariuszy). Scenariusze 

ww. zajęć powinny być skonsultowane i zaakceptowane przez opiekuna. Po zajęciach powinno nastąpić ich 

szczegółowe omówienie wraz z opiekunem i ocena. 

5. Bieżąca pomoc w pracach i zajęciach wynikających ze specyfiki placówki m. in. wywiady środowiskowe, sprawy 

emerytalno-rentowe, rozmowy indywidualne i inne (5 dni). 

 

 Wymagana dokumentacja do zaliczenia praktyki: 

 
1. Analiza działalności opiekuńczej placówki. 

2. Analiza dokumentacji osobowej pensjonariuszy – NIE PODAJEMY DANYCH PERSONALNYCH W TEGO 

TYPU DOKUMENTACJI. 

3. Sprawozdania z hospitacji i scenariusze przeprowadzonych zajęć (3 hospitacji, 5 zajęć). 

4. Dzienniczek praktyk z zapisem szczegółowych czynności prac wykonywanych w trakcie praktyk. 

5. Opinia o pracy studenta wystawiona przez opiekuna i potwierdzona przez kierownika placówki. Opinia 

powinna zawierać oprócz oceny opisowej ocenę wyrażoną stopniem w skali: bardzo dobry, dobry plus, dobry, 

dostateczny plus, dostateczny lub niedostateczny. 

6. Na końcową ocenę praktyki wpisywaną do indeksu składać się będą: opinia końcowa z placówki stwierdzająca 

przydatność studenta do zawodu, ocena zgromadzonej dokumentacji oraz ocena z hospitacji nauczyciela 

akademickiego - opiekuna praktyki. 

 

 

PROGRAM 

3 - TYGODNIOWEJ PRAKTYKI WAKACYJNEJ 
DLA STUDENTÓW PEDAGOGIKI ZDROWIA 

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ 

  Praktyka trwa 3 tygodnie, łącznie 15 dni (60 godzin) 

 

 

 Uwagi wstępne 

 
Zasadniczym celem praktyki jest synteza i zastosowanie wiadomości oraz umiejętności zdobytych podczas studiów 

w praktyce, a także przygotowanie studenta do pozytywnego startu w zawodzie pedagoga - wychowawcy. 

 

1. Student zgłasza się do dyrektora poradni z programem w celu uzgodnienia szczegółowego harmonogramu praktyki 

i wyznaczenia opiekuna.  

2. Praktyka odbywa się w wymiarze 20 godz. tygodniowo. 

3. Studenta należy zaznajomić z przepisami dotyczącymi dyscypliny pracy, BHP, zasadami tajemnicy służbowej. 

4. Student przed podjęciem praktyki zobowiązany jest do zapoznania się z następującymi pozycjami literaturowymi: 
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 Literatura do wykorzystania: 

 
- Aronson E., Człowiek – istota społeczna, Warszawa 2007. 

- Aronson E., Wilson T., Akert R., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań 2007. 

- Augustynek A., Jak walczyć z uzależnieniami, Warszawa 2011. 

- Bulska J., Środowisko rodzinne w trosce o zdrowie dziecka, Toruń 2012. 

- Dworak A., Jakość życia dziecka z alergią. Uwarunkowania środowiska rodzinnego, Toruń 2010. 

- Frydrychowicz A., Jakość pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej : mierzenie, budowanie systemu, zarządzanie, 

Warszawa 2006. 

- Frydrychowicz A., Koźniewska E., Sobolewska M., Zwierzyńska E., Testy psychologiczne i pedagogiczne w poradnictwie. 

Warszawa 2004. 

- Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa : odmiany poradoznawczego dyskursu: podręcznik akademicki. Warszawa  

2005 

- Krajewska B., Instytucje wsparcia dziecka i rodziny : zagadnienia podstawowe, Kraków  2010. 

- Kurlak I., Gretkowski A.,  (red.), Pomoc dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej : teoria, historia, praktyka, Stalowa 

Wola; Sandomierz 2008. 

- Maruszewski T., Psychologia poznania. Umysł i świat, Gdańsk 2011. 

- Marynowicz – Hetka E., Pedagogika społeczna : podręcznik akademicki . T. 1, 2, Warszawa 2006. 

- Seweryńska A., M., Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej, Warszawa 2004. 

- Skałbania B., Poradnictwo pedagogiczne: przegląd wybranych zagadnień, Kraków 2009. 

- Sobolewska M., Testy i sprawdziany osiągnięć szkolnych w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym, Warszawa 

2004. 

- Syrek E., Zdrowie i wychowanie a jakość życia. Perspektywy i humanistyczne orientacje poznawcze, Katowice 2008. 

- Śliwerski B., Współczesne nurty wychowania, Kraków 2005. 

- Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa 2007. 

 

 

 Zadania szczegółowe 

 
1. Ogólna charakterystyka poradni: struktura organizacyjna, dokumentacja organizacyjna i osobowa, plany pracy, 

główne problemy organizacyjne i wychowawcze placówki, funkcja pedagoga, specyfika pracy poradni, jej działalność 

terapeutyczna i reedukacyjna, udział w posiedzeniach zespołu orzekającego, współpraca poradni ze szkołami, 

przedszkolami i innymi placówkami wychowawczymi. 

2. Praktyka asystencka w pracowni pedagogicznej: 

 praktyka pomocnicza we wszystkich formach pracy poradni (sprawozdanie pisemne z zajęć), 

 istota diagnozy, prognozy i terapii pedagogicznej i psychologicznej (wywiady, obserwacje - rozprawka), 

 dokonanie diagnozy, prognozy i terapii pedagogicznej w stosunku do ucznia, u którego podejrzewa się 

niedostosowanie społeczne lub u ucznia z niepowodzeniami szkolnymi, 

 odbycie spotkań z rodzicami na tematy związane z promocją zdrowia, 

 przeprowadzenie 5 całych zajęć w grupach terapeutycznych o charakterze profilaktycznym dotyczących 

wyrażania emocji, kontaktów z rówieśnikami oraz rodzicami, samooceny.  

3. Orzecznictwo w poradni dotyczące opiniowania: 

a) wcześniejszego rozpoczęcia nauki szkolnej, 

b) odroczenia obowiązku szkolnego, 

c) opinii na kolonie letnie, zdrowotne, 

d) opinii dla poradni zdrowia psychicznego lub sądu, 

e) podejrzenia o niedorozwój umysłowy na wybranym przypadku, 

f) w sprawie  dostosowania warunków egzaminacyjnych do dysfunkcji ucznia dyslektycznego oraz dysgraficznego, 

g) pozostawienia ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie, 

h) objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej, 

i) dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne 

trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, 

j) udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki. 

 

Należy dokonać szczegółowej analizy - skompletować pełną dokumentację (unikać nazwisk, adresów itp. użyć 

symboliki literowej). 

 

 4. Zapoznanie z techniką praktycznego stosowania testów w poradni: 

 a) testy do badania poziomu inteligencji; 

 b) testy do badania uzdolnień; 

 c) inne testy (wg. sugestii dyrektora poradni).  

 

http://www.bpp.com.pl/?left=dysleksja&right=opinia
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 Zaliczenie praktyki 

 
Jednym z podstawowych warunków zaliczenia praktyki jest przedłożenie potwierdzonej przez dyrektora poradni 

szczegółowej dokumentacji wraz z opinią o przebiegu praktyki.  

Dokumentacja powinna zawierać: ogólne sprawozdanie o działalności placówki, scenariusze z przeprowadzonych 

i hospitowanych zajęć, opracowanie diagnozy, prognozy i terapii pedagogicznej ucznia niedostosowanego społecznie 

lub z niepowodzeniami szkolnymi, krótka opinia o przydatności zawodowej praktykanta potwierdzona przez opiekuna 

i dyrektora poradni.  

 

 Podstawą do zaliczenia jest: 

 
- pozytywna ocena pracy studentki/studenta wystawiona przez opiekuna w placówce; 

- pozytywna ocena z wizytacji (osobistej bądź telefonicznej) praktyki przeprowadzonej przez nauczyciela 

akademickiego (opiekuna praktyk z uczelni) 

- pozytywna ocena dostarczonej przez studentkę/studenta dokumentacji z praktyki, którą należy złożyć  

w terminie wyznaczonym przez nauczyciela akademickiego (opiekuna).  

 

 

 

PROGRAM 

3 - TYGODNIOWEJ PRAKTYKI WAKACYJNEJ 

DLA STUDENTÓW PEDAGOGIKI ZDROWIA 

W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH (SOCJOTERAPEUTYCZNYCH) 

  Praktyka trwa 3 tygodnie, łącznie 15 dni (60 godzin) 

 
 Zadania ogólne 

 
1. Zapoznanie się z całokształtem działalności placówki wychowawczo- terapeutycznej (sporządzić dokumentację). 

2. Zapoznanie się z planem i realizacją pracy terapeutycznej i wychowawczej (sporządzić sprawozdanie). 

3. Praktyka pomocnicza 3-tygodniowa (5 dni x 4 godzin dziennie) wg harmonogramu wychowawcy w jednej grupie 

wychowawczej. 

4. Samodzielne prowadzenie zajęć wychowawczych i terapeutycznych w oparciu o rozeznanie cech psychicznych, 

stanu zdrowia i możliwości wychowanków (sporządzić scenariusze). 

 

 Literatura do wykorzystania: 

 

- Birkenbihl V., F., Gry i zabawy umysłowe : mądrość dzięki zabawie, Katowice 2006. 

- Brągiel  J., Badora S., Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, Opole 

2005. 

- Bulska J., Środowisko rodzinne w trosce o zdrowie dziecka, Toruń 2012. 

- Deptuła M., Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym, Bydgoszcz 2004. 

- Dworak A., Jakość życia dziecka z alergią. Uwarunkowania środowiska rodzinnego, Toruń 2010. 

- Gajewska G., Bazydło-Stodolna K., Teoretyczno-metodyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy 

szkolnej: scenariusze zajęć wychowawczych, Zielona Góra 2005.  

- Gajewska G., Teoretyczno-metodyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy : scenariusze zajęć  

- Geldard K., Geldard D., Jak pracować z dziecięcymi grupami terapeutycznymi? Przewodnik dla psychologów, pedagogów  

i pracowników socjalnych, Gdańsk 2005. 

- Maciołek B., Program wychowawczy świetlic. Liście wielkiego drzewa życia, Rzeszów 2007. 

- Matyjas B., Rodzina i jej wspomaganie (wypisy wybranych tekstów z pedagogiki społecznej i opiekuńczej z lat 1990-

2004), Kielce 2005. 

- Sowisło M., Dla dobra dziecka : o warsztacie pracy nauczyciela wychowawcy, Kraków 2007. 

- Syrek E., Zdrowie i wychowanie a jakość życia. Perspektywy i humanistyczne orientacje poznawcze, Katowice 2008. 
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 Zadania szczegółowe 

 
1. Ogólna charakterystyka pracy terapeutycznej i wychowawczej placówki. Jej zadania i cele na podstawie analizy 

udostępnionej dokumentacji (1 dzień). 

2. Zaznajomienie się ze specyfiką terapii wychowawczej stosowanej w placówce (1 dzień). 

3. Praktyka pomocnicza we wszystkich formach zajęć w wychowankami w jednej grupie terapeutycznej (3 dni – 

3 notatki z hospitacji zajęć). 

4. Zaleca się przeprowadzenie przez studentkę/studenta zajęć o charakterze integrującym, zajęć terapeutycznych 

w sytuacji trudnej, zajęć przeciwdziałających agresji oraz zajęć dotyczących wyrażania emocji.  

5. Po zajęciach powinno nastąpić ich szczegółowe omówienie wraz z opiekunem/opiekunką oraz wystawienie oceny 

opisowej wraz ze słownym uzasadnieniem. Wskazane jest również by praktykantka/praktykant dokonał(a) 

samooceny przeprowadzonych zajęć.  

6. Praktyka wychowawcza powinna odbywać się w ramach obowiązującego tygodniowego limitu godzin pracy dla 

wychowawcy placówki. 

 

 Wymagana dokumentacja do zaliczenia: 

 
1. Analiza planu działalności terapeutyczno-wychowawczej placówki. 

2. Scenariusze, sprawozdania z hospitacji i przeprowadzonych zajęć (5 z zajęć, 3 z hospitacji). 

3. Zeszyt obserwacji wybranego wychowanka zawierający dokładne informacje dotyczące zachowania wychowanka 

w grupie, jego stosunku do rówieśników, wychowawców, opiekunów. W zeszycie powinny znaleźć się informacje 

o środowisku rodzinnym oraz szkolnym wychowanka (w miarę możliwości) oraz wskazania prognostyczne 

dotyczące wychowania i nauczania. 

4.  Opinia o przebiegu praktyki podpisane przez opiekuna i kierownika placówki. 

5. Dzienniczek praktyk z zapisem szczegółowym czynności w trakcie praktyki. 

6. Pozytywna ocena z wizytacji (osobistej bądź telefonicznej) praktyki przeprowadzonej przez nauczyciela 

akademickiego (opiekuna praktyk z uczelni). 

7. Pozytywna ocena dostarczonej przez studentkę/studenta dokumentacji z praktyki, którą należy złożyć  

w terminie wyznaczonym przez nauczyciela akademickiego (opiekuna).  

 

 

PROGRAM 

3 - TYGODNIOWEJ PRAKTYKI WAKACYJNEJ 

DLA STUDENTÓW PEDAGOGIKI ZDROWIA 

W SZKOLE LUB PRZEDSZKOLU PROMUJĄCYM ZDROWIE  

  Praktyka trwa 3 tygodnie, łącznie 15 dni (60 godzin) 

 

 

 Uwagi wstępne 

 
1. Praktyka wakacyjna ma charakter ciągły i obejmuje 20 godz. tygodniowo wg harmonogramu ustalonego przez 

dyrektora placówki (15 dni dydaktycznych). 

2. Student zobowiązany jest do podporządkowania się regulaminowi pracy w szkole bądź przedszkolu oraz 

do ustalenia z dyrektorem ścisłych godzin odbywania praktyki obejmujących 15 dni dydaktycznych. 

3. Należy sporządzić szczegółową dokumentację z każdego dnia zajęć, powinna ona być podpisana przez 

dyrektora lub opiekuna. 

 

 Literatura do wykorzystania: 

 
- Andruszkiewicz A., Banaszkiewicz M., Promocja zdrowia. Teoretyczne podstawy promocji zdrowia, T.1. Lublin 2008. 

- Bulska J., Budowanie kompetencji zdrowotnych ludzi w środowisku ich życia. Propozycje metodyczne dla pedagogów, 

nauczycieli, wychowawców i pracowników medycznych, wskazówki dla rodziców, Toruń 2008. 

- Charzyńska-Gula M., Szkolna Edukacja Zdrowotna jako element strategii działań na rzecz zdrowia publicznego, Lublin 

2004. 

- Cianciara D., Zarys współczesnej promocji zdrowia, Warszawa 2010. 

- Dutkiewicz K., Kamińska K., Edukacja zdrowotna. Program przeznaczony dla przedszkoli, Warszawa 2001. 

- Dworak A., Jakość życia dziecka z alergią. Uwarunkowania środowiska rodzinnego, Toruń 2010. 

- Lewicki Cz., Czynniki determinujące przebieg, jakość i efekty wychowania zdrowotnego dzieci 6-11 letnich w rodzinie, 

Rzeszów 2000.   
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- Lewicki Cz., Edukacja zdrowotna – systemowa analiza zagadnień, Rzeszów 2006. 

- Sygit M., Zdrowie publiczne, Warszawa 2010. 

- Syrek E., Zdrowie i wychowanie a jakość życia. Perspektywy i humanistyczne orientacje poznawcze, Katowice 2008. 

- Woynarowska B., Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki, wyd. 2, Warszawa 2012. 

- Woynarowska B., Kształcenie nauczycieli i pedagogów w zakresie edukacji zdrowotnej, Warszawa 2005. 

- Woynarowska B., Sokołowska M., (red.), Szkoła promująca zdrowie, doświadczenia dziesięciu lat, Warszawa 2000. 

- Wrona-Wolny W. i in., Wypisy z wychowania zdrowotnego cz. I, II, III. Kraków 2000-2004. 

 

 

 Zadania szczegółowe 

 
1. Ogólna charakterystyka działalności placówki. Cele i zadania placówki, jej statut, regulamin, plan pracy, 

specyficzne problemy wychowawcze wynikające z charakteru szkoły/przedszkola (1 dzień - sprawozdanie 

pisemne). 

2. Hospitacja zajęć dydaktycznych: lekcyjnych, pozalekcyjnych i korekcyjno-wyrównawczych (notatki z hospitacji 

3 dni). 

3. Wybranie jednego ucznia do ciągłej obserwacji w trakcie pobytu na praktyce - sporządzić jego charakterystykę, 

ustalić diagnozę, prognozę i terapię pedagogiczną (zeszyt obserwacji ucznia). 

4. Samodzielne prowadzenie zajęć lekcyjnych w oparciu o scenariusz. Scenariusze zajęć powinny być zatwierdzone 

przez opiekuna, a po przeprowadzeniu omówione ze studentem i ocenione (10 dni po 4 godz. – 10 scenariuszy). 

5. Przeprowadzenie 2 wywiadów środowiskowych wg zlecenia dyrektora placówki (1 dzień - kopie zachować 

w dokumentacji praktyki). 

 

 Zaliczenie praktyki 

 
 Podstawą zaliczenia praktyki pedagogicznej jest: 

 pozytywna ocena pracy studentki/studenta wystawiona przez opiekuna w placówce; 

 pozytywna ocena z wizytacji (osobistej bądź telefonicznej) praktyki przeprowadzonej przez nauczyciela 

akademickiego (opiekuna praktyk z uczelni); 

 pozytywna ocena dostarczonej przez studentkę/studenta dokumentacji z praktyki, którą należy złożyć  

w terminie wyznaczonym przez nauczyciela akademickiego (opiekuna); 

 streszczenie dowolnie wybranego przez siebie artykułu dotyczącego problematyki odbytej praktyki. 

 

 

PROGRAM 

3 - TYGODNIOWEJ PRAKTYKI WAKACYJNEJ 

DLA STUDENTÓW PEDAGOGIKI ZDROWIA W SZKOLNICTWIE SPECJALNYM 

  Praktyka trwa 3 tygodnie, łącznie 15 dni (60 godzin) 

 

 Uwagi wstępne 

 
1. Praktyka wakacyjna ma charakter ciągły i obejmuje 20 godz. tygodniowo wg harmonogramu ustalonego przez 

dyrektora placówki (15 dni dydaktycznych). 

2. Student zobowiązany jest do podporządkowania się regulaminowi pracy w szkole specjalnej oraz do ustalenia 

z dyrektorem ścisłych godzin odbywania praktyki obejmujących 15 dni dydaktycznych. 

3. Należy sporządzić szczegółową dokumentację z każdego dnia zajęć, powinna ona być podpisana przez dyrektora 

lub opiekuna. 

 

 Literatura do wykorzystania: 

 
- Bartnikowska U., Żyta A.,  Żyjąc z niepełnosprawnością : przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, Toruń  2007. 

- Bulska J., Środowisko rodzinne w trosce o zdrowie dziecka, Toruń 2012. 

- Chodkowska M., Kazanowski Z., Socjopedagogiczne konteksty postaw nauczycieli wobec edukacji integracyjnej, Lublin 

2007. 

- Cytowska B., Winczura B., Dziecko chore : zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne, Kraków 2007. 

- Cytowska B., Wilczura B., i Stawarski A., Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju, Kraków 2008. 

- Dworak A., Jakość życia dziecka z alergią. Uwarunkowania środowiska rodzinnego, Toruń 2010. 

- Gajdzica Z., (red.), Rozwój  i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych : konteksty edukacyjne i prawne, Kraków 2007. 

- Jacennik B. Komunikowanie społeczne w promocji i ochronie zdrowia, Warszawa 2010 



 

St
ro

n
a1

3
 

- Janiszewska–Nieścioruk Z., (red.), Problemy  edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 

intelektualną, Kraków  2007. 

- Kott T., (red.), Uczeń z przewlekłą chorobą i uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole ogólnodostępnej : poradnik dla 

nauczycieli szkół ogólnodostępnych : praca zbiorowa, Warszawa  2005. 

- Krajewska-Kułak E (red.) Osoba ciężko chora lub niepełnosprawna w domu, Warszawa 2008. 

- Krasowicz-Kupis G., (red.), Diagnoza dysleksji : najważniejsze problemy, Gdańsk 2009. 

- Miłkowska G., Olszak-Krzyżanowska B., Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych 

zmian, Kraków 2008. 

- Syrek E. (red.), Jakość życia w chorobie. Społeczno - pedagogiczne studium indywidualnych przypadków, Kraków 2001.  

- Szumski G., Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych : sens i granice zmiany edukacyjnej, Warszawa 2006. 

- Zawiślak A. Jakość życia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, Warszawa 2011. 

 

 Zadania szczegółowe 

 
1. Ogólna charakterystyka działalności placówki. Cele i zadania placówki, jej statut, regulamin, plan pracy, 

specyficzne problemy wychowawcze wynikające z charakteru szkoły (1 dzień - sprawozdanie pisemne). 

2. Hospitacja zajęć dydaktycznych: lekcyjnych, pozalekcyjnych i korekcyjno-wyrównawczych (notatki z hospitacji 

3 dni). 

3. Wybranie jednego ucznia do ciągłej obserwacji w trakcie pobytu na praktyce - sporządzić jego charakterystykę, 

ustalić diagnozę, prognozę i terapię pedagogiczną (zeszyt obserwacji ucznia). 

4. Samodzielne prowadzenie zajęć lekcyjnych w oparciu o scenariusz. Scenariusze zajęć powinny być zatwierdzone 

przez opiekuna, a po przeprowadzeniu omówione ze studentem i ocenione (10 dni po 4 godz. – 10 scenariuszy). 

5. Przeprowadzenie 2 wywiadów środowiskowych wg zlecenia dyrektora placówki (1 dzień - kopie zachować 

w dokumentacji praktyki). 

 

 Podstawą zaliczenia praktyki jest: 

 
- pozytywna ocena pracy studentki/studenta wystawiona przez opiekuna w placówce; 

- pozytywna ocena z wizytacji (osobistej bądź telefonicznej) praktyki przeprowadzonej przez nauczyciela 

akademickiego (opiekuna praktyk z uczelni); 

- pozytywna ocena dostarczonej przez studentkę/studenta dokumentacji z praktyki, którą należy złożyć  

w terminie wyznaczonym przez nauczyciela akademickiego (opiekuna).  

 

 

 

PROGRAM 

3 – TYGODNIOWEJ PRAKTYKI WAKACYJNEJ 

DLA STUDENTÓW PEDAGOGIKI ZDROWIA 

W SZPITALACH PROMUJĄCYCH ZDROWIE, ODDZIAŁACH SZPITALNYCH, 

OŚRODKACH LECZNICZO-REHABILITACYJNYCH 

  Praktyka trwa 3 tygodnie, łącznie 15 dni (60 godzin) 

 

 Uwagi wstępne 

 
1. Praktyka wakacyjna ma charakter ciągły i obejmuje 20 godzin tygodniowo. 

2. Student zobowiązany jest do podporządkowania się regulaminowi pracy obowiązującemu w placówce i ustalenia 

z dyrektorem godzin odbywania praktyki przez cały 3-tygodniowy okres praktyki pedagogicznej. 

3. Należy sporządzić szczegółową dokumentację z każdego dnia zajęć, która powinna być podpisana przez dyrektora 

lub innych pracowników. 

 

 Zadania ogólne 

 
1. Zapoznanie się z całokształtem działalności placówki (sporządzenie dokumentacji) z uwzględnieniem struktury 

organizacyjnej, planu pracy, statutu placówki. 

2. Zaznajomienie się z warunkami i specyfiką pracy - cele, zadania (sporządzenie dokumentacji dotyczącej ogólnej 

pracy leczniczej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej). 

3. Zapoznanie się z problemami promocji zdrowia w ośrodku, jako jednym z elementów opieki zdrowotnej 

(sporządzenie dokumentacji dotyczącej promocji zdrowia). 

4. Aktywny udział w opiece i pielęgnacji chorych. 
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 Literatura do wykorzystania: 

 
- Andruszkiewicz A., Banaszkiewicz M., Promocja zdrowia. Teoretyczne podstawy promocji zdrowia, T.1. Lublin 2008. 

- Bartkowiak G., Czynniki kształtujące zachowania zdrowotne człowieka na przestrzeni życia. Teoria i praktyka, Poznań 

2008. 

- Bulska J., Budowanie kompetencji zdrowotnych ludzi w środowisku ich życia. Propozycje metodyczne dla pedagogów, 

nauczycieli, wychowawców i pracowników medycznych, wskazówki dla rodziców, Toruń 2008. 

- Charzyńska-Gula M., (red.), Zrozumieć promocję zdrowia, Przewodnik do zajęć, Lublin 2010 

- Cianciara D., Zarys współczesnej promocji zdrowia, Warszawa 2010. 

- Dworak A., Jakość życia dziecka z alergią. Uwarunkowania środowiska rodzinnego, Toruń 2010. 

- Karski J. Postępy promocji zdrowia: przegląd międzynarodowy, Warszawa 2006. 

- Karski J., Praktyka i teoria promocji zdrowia, wyd. 5, Warszawa 2011 

- Lewicki Cz., Edukacja zdrowotna – systemowa analiza zagadnień, Rzeszów 2006. 

- Sygit M., Zdrowie publiczne, Warszawa 2010. 

- Syrek E., Zdrowie i wychowanie a jakość życia. Perspektywy i humanistyczne orientacje poznawcze, Katowice 2008. 

- Woynarowska B., Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki, wyd. 2, Warszawa 2012. 

- Latkowski J. B., Lukas W. Medycyna rodzinna, Warszawa 2004. 

 

 Zadania szczegółowe 

 

1. Ogólna charakterystyka placówki: cele, zadania, jej statut, regulamin, plan pracy (l dzień - sprawozdanie pisemne). 

2. Ogólna charakterystyka pracy leczniczej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej (1 dzień - sprawozdanie pisemne). 

3. Hospitacja 3 zajęć dotyczących promocji zdrowia. 

4. Samodzielne prowadzenie zajęć w oparciu o scenariusz przygotowany zgodnie z harmonogramem opiekuna, 

do którego przydzielono studenta (10 dni – 10 scenariuszy).  

5. Scenariusze w/w zajęć powinny być skonsultowane i zaakceptowane oraz szczegółowo omówione i ocenione 

po zajęciach przez opiekuna. 

6. Praktyka powinna odbywać się w ramach obowiązującego tygodniowego limitu godzin pracy dla pracownika 

placówki. 

 

 Wymagana dokumentacja do zaliczenia: 

 
1.    Analiza działalności leczniczo-terapeutycznej placówki. 

2.    Dzienniczek praktyk z zapisem czynności w poszczególnych dniach praktyki. 

3.    Konspekty i sprawozdania z hospitacji i przeprowadzonych zajęć. 

4.    Opinia o pracy studenta wystawiona przez opiekuna i potwierdzona przez dyrektora placówki. 

 

 Podstawą zaliczenia praktyki jest: 

 
- pozytywna ocena pracy studentki/studenta wystawiona przez opiekuna w placówce; 

- pozytywna ocena z wizytacji (osobistej bądź telefonicznej) praktyki przeprowadzonej przez nauczyciela 

akademickiego (opiekuna praktyk z uczelni); 

- pozytywna ocena dostarczonej przez studentkę/studenta dokumentacji z praktyki, którą należy złożyć  

w terminie wyznaczonym przez nauczyciela akademickiego (opiekuna). 


