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2.  HARMONOGRAM  REALIZACJI  ZADAŃ  W MIEJSCU PRAKTYKI        

Lp.  Data 

realizacji 

Realizacja zadań w odniesieniu do programu praktyk oraz inne zadania, 

istotne dla danej specjalności 

Liczba  

godzin 
1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

                                                                                                                        RAZEM  

 

 



3. POTWIERDZENIE I OCENA EFEKTÓW OSIĄGNIĘTYCH W CZASIE 

PRAKTYKI/WOLONTARIATU/PRACY 

Lp. WYKAZ OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW Ocena* 

(pkt. 1÷5)  

 

1. 

PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE - WIEDZA  

ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, jego prawidłowości i 

zakłóceń, a także różnorodnych czynników wpływających na skuteczność komunikacji; 

ma podstawową wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju jako nauczyciela i nauczyciela specjalisty 

z zakresu terapii pedagogicznej; 

 

2. 

PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE - UMIEJĘTNOŚCI  

ma rozwinięte umiejętności komunikowania się, w tym także posiada w stopniu podstawowym umiejętność 

posługiwania się głosem; 

potrafi pracować w zespole pełniąc różne role, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne 

umiejętności organizacyjne; 

potrafi dokonać analizy własnych działań w czasie realizacji praktyk pedagogicznych i wskazać ewentualne obszary 

wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu; 

potrafi realizować zadania i rozwiązywać problemy praktyczne z zakresu wczesnej edukacji; 

 

3. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i 

rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki 

własnego rozwoju i kształcenia na podstawie autorefleksji oraz opinii opiekunów praktyk; 

rozumie potrzebę podejmowania działań pedagogicznych, ich sens i wartość; 

ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksyjny i etyczny nauczyciela i nauczyciela-

terapeuty; 

odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne wynikające z 

zadań praktykanta. 

 
4. OCENA OPISOWA 
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.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 
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....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

  

  Podpis opiekuna praktyk w placówce/ osoby odpowiedzialnej za wolontariat/pracę  

  

............................................................  

  

Podpis opiekuna praktyk z ramienia Uczelni  

  

......................................................................  

 
* 1 pkt. oznacza brak osiągnięcia efektów, a 5 pkt. oznacza bardzo dobre osiągnięcie efektów. 


