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2.  HARMONOGRAM  REALIZACJI  ZADA Ń  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.    
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3. POTWIERDZENIE I OCENA OSI ĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W CZASIE PRAKTYKI  

Lp. WYKAZ OSI ĄGNIĘTYCH EFEKTÓW Ocena 
pkt (1÷5) 

 

1. 

PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE - WIEDZA  

� zna organizację i założenia programowe kształcenia i  wychowania dzieci z wadą słuchu, realizowanymi  
w ramach wybranych placówek edukacyjnych (w których student realizował praktyk na poziomie klas 1-3 
szkoły podstawowej oraz w ramach  rocznego przygotowania przedszkolnego); 

� zna specyfikę pracy z uczniem z wadą słuchu w klasach 1-3 szkoły podstawowej lub w ramach  rocznego 
obowiązkowego  przygotowania przedszkolnego, w tym formy i rodzaje zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
oraz zajęć o charakterze rewalidacyjnym, terapeutyczno-kompensacyjnym, podstawowe cele, metody pracy oraz 
sposoby porozumiewania się, formy pracy oraz  zasady realizacji funkcji kształcącej, opiekuńczo - 
wychowawczej i rewalidacyjnej w placówkach edukacyjnych, w których student odbywał praktykę; 

� zna zasady pracy zespołu wspierającego rozwój ucznia,  m.in. surdopedagoga, pedagoga szkolnego, psychologa, 
logopedy, nauczyciela-wychowawcy, innych specjalistów  oraz zna formy działań wpierających ucznia z wadą 
słuchu, organizowanych w ramach zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych na poziomie klas 1-3 szkoły 
podstawowej lub w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego w placówkach specjalnych dla 
niesłyszących, w których student odbywał praktykę. 

 
 

2. 

PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE - UMIEJ ĘTNOŚCI  

 
� potrafi dokonać analizy obserwowanych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, określając ich tematykę, cele, 

metody, formy, środki dydaktyczne, etapy lekcji, rodzaje zabaw/ ćwiczeń/ zajęć oraz sposób uwzględniania 
specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz specyfiki komunikowania się werbalnego oraz w SJM/PJM; 

� potrafi zaprojektować plan przebiegu zajęć dydaktyczno -wychowawczych (konspekt) dla dzieci z wadą słuchu 
realizowanych na poziomie edukacji wczesnoszkolnej oraz w ramach  rocznego obowiązkowego  przygotowania 
przedszkolnego z uwzględnieniem metodycznych wskazówek do pracy z dziećmi z wadą słuchu, dobierając  
i stosując właściwą tematykę, cele, metody, formy, środki dydaktyczne, rodzaje zabaw/ ćwiczeń/ zajęć; 

� potrafi samodzielnie przeprowadzić zajęcia z dziećmi z wadą słuchu w wybranej placówce edukacyjnej na 
poziomie edukacji wczesnoszkolnej lub w ramach  rocznego obowiązkowego  przygotowania przedszkolnego, 
zgodnie z opracowaną koncepcją oraz dokonywać na bieżąco potrzebnych modyfikacji, dostosowując proces 
nauczania do potrzeb i możliwości uczniów niesłyszących; 

� organizuje twórcze, ciekawe zabawy/ ćwiczenia/ zadania i kreatywnie dobiera, przygotowuje (bądź modyfikuje) 
pomoce dydaktyczne do konkretnych zajęć w szkole lub w internacie, uwzględniając specyfikę kształcenia  
i wychowania dzieci z wadą słuchu. 

 

3. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

� dostrzega indywidualne potrzeby i możliwości dzieci z wadą słuchu i udziela im odpowiedniego wsparcia  
w toku prowadzonych zajęć w szkole lub w ramach  rocznego obowiązkowego  przygotowania przedszkolnego, 
przejawia pozytywny stosunek do dzieci. Dokonuje systematycznej analizy poziomu własnej wiedzy i 
umiejętności, własnych oraz obserwowanych działań edukacyjno-wychowawczych; wyraża gotowość do 
korygowania błędów metodycznych i zdobywania nowych praktycznych umiejętności pedagogicznych poprzez 
aktywną współpracę z nauczycielami bądź innymi specjalistami w ramach realizacji zadań praktyki i pełne 
zaangażowanie w ich wypełnianie; 

� identyfikuje się z rolą i zadaniami surdopedagoga, radzi sobie w rzeczywistości edukacyjnej - w różnych 
sytuacjach, starając się przejąć odpowiedzialność za wszystkie aspekty nauczania ( m.in.: organizacja lekcji, 
wyjść, imprez okolicznościowych w internacie, rozwiązywanie konfliktów wychowawczych, opieka w czasie 
wolnym) oraz aktywnie uczestniczy w życiu klasy i placówki także w formach pozalekcyjnych i pozaszkolnych 
zapewniając podopiecznym zabawę i naukę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Dodatkowe uwagi 
nauczyciela prowadzącego studenta podczas praktyk indywidualnych (opiekuna z Placówki)  
 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
Zaliczenie praktyki: 
 
…………………………………………………………….                              …………………………………….. 
  (podpis opiekuna praktyk w palcówce wraz z pieczątką)                         (podpis uczelnianego opiekuna praktyk) 
 
 
 


