
                                                                                   
   
                                                                                                                 

   
miejscowość, data 

 
/Pieczęć adresowa placówki/  
        

Opinia o praktyce pedagogicznej odbytej przez studenta/słuchacza 

Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdańsku 
Student/Słuchacz............................................................................................................................................ 

Wydział: ....................Humanistyczny............................................................................................................. 

Kierunek/zakres studiów podyplomowych:.........Pedagogika....................................................................... 

Specjalność/specjalizacja:............Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna + ew. moduł,  który musi 

znaleźć swoje odzwierciedlenie w poniższych aspektach/wytycznych praktyki............................................... 

Profil kształcenia: studia zaoczne pierwszego stopnia/ drugiego stopnia/ podyplomowe………………….. 

odbył(a) w dniach od: ..wpisać datę… do wpisać datę praktykę pedagogiczną 

obserwacyjną/obserwacyjno-metodyczną/ciągłą* 

w ……pełna nazwa placówki…………....................……………….……………......................................... 
/nazwa i adres placówki/ 
 

1. Hospitował(a) ogółem ..liczba godzin zgodna z programem praktyk…wpisać ilość godzin 

przeznaczonych na realizację hospitacji zgodnie z programem praktyk w danym 

semestrze………..... godzin zajęć w tym: 

a) zajęcia opiekuńczo – wychowawcze/lekcje: .....wpisać typ zajęć lub lekcji........................................... 

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

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

b) inne zajęcia/czynności (jakie?): ….wpisać inne formy pracy/zajęć, zajęcia z grupą/klasą, zajęcia 

indywidualne, wycieczki itp. 

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

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

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

2. Prowadził(a): 

a) zajęcia opiekuńczo – wychowawcze/wybrane elementy zajęć – ilość godzin…wpisać typ zajęć oraz 

liczbę godzin zgodnie z programem praktyk…………............................................................................. 

b) lekcje/wybrane elementy lekcji – ilość godzin…wpisać typ zajęć oraz liczbę godzin zgodnie z 

programem praktyk………………………………………...……………………………………………. 

c) inne zajęcia (proszę podać jakie) ……zajęcia w podgrupach, zajęcia indywidualne , wycieczki 

itp.………………………………………………….…………………………………………………… 

………………………………………………………………… - ilość godzin…wpisać liczbę godzin……. 

Ogółem–ilość godzin zajęć prowadzonych: suma godzin podpunktów a, b, c……………………………... 



3. Wziął(ęła) czynny udział w zajęciach, imprezach, posiedzeniach, zebraniach i itp. (proszę podać 

jakich)     wymienić rodzaj i cel spotkań/zajęć czy imprez organizowanych przez placówkę………….                                                                               

Ogółem- ilość godzin: dotyczy punktu 3. 

4.Ocena praktykanta pod kątem wykonywania zadań wynikających z programu praktyki pedagogicznej  

oraz osiąganych efektów kształcenia w zakresie :  

wiedzy: …… Student nabywa wiedze o charakterze pracy w różnego rodzaju placówkach, jej strukturą, 

organizacją, programem oraz ustawami. Zapoznaje się z podstawową dokumentacją prowadzoną w wybranych 

placówkach. Poznaje zadania i obowiązki nauczycieli, wychowawców czy innych pracowników. Ma 

uporządkowaną wiedzę o strukturze i funkcji systemu edukacyjnego. Sporządza notatki, potrafi je omówić, 

obserwuje zajęcia, uczestniczy w nich, a w konsekwencji sam je prowadzi. Poznaje szeroki wachlarz metod pracy i 

oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych. 

 

umiejętności:..... Poszczególne etapy/semestry praktyk studenckich maja na celu zapoznanie studentów ze 

specyfiką różnego rodzaju placówek, a zwłaszcza placówek o charakterze opiekuńczym i edukacyjnym. Możliwość 

obserwacji i uczestnictwa studentów w prowadzonych lub obserwowanych zajęciach wzbogaca ich wiedzę 

metodyczną i merytoryczną, a w konfrontacji ze zdobytą i wciąż pogłębiającą się wiedzą z zakresu przedmiotów 

pedagogicznych - przygotowuje  studenta do przyszłej pracy zawodowej. Potrafi dokonać analizy własnych działań 

i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu. Potrafi twórczo animować prace 

nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych oraz wspierać ich 

samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie. 

 

kompetencji społecznych: …… Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych, wykazuje 

aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań 

profesjonalnych w zakresie pedagogiki, angażuje się we współpracę. Utożsamia się z wartościami, celami i 

zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w 

projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych. 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. 
6. Stosunek praktykanta do: 

a) wychowanków/uczniów:   podać kluczowe cechy/predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą lub 

ich brak…....................................................................................................................................................... 

b) opiekuna praktyki:   podać kluczowe cechy zależności w stosunku do przełożonego…………………. 

c) pracowników placówki:  podać kluczowe cechy/zachowanie występujące w interakcjach 

interpersonalnych………………………………………………………………………………………………………. 

d) innych osób (z którymi praktykant miał kontakt):  inni nauczyciele/wychowawcy, pedagodzy, 

psycholodzy itp…………………………………………………………………………………………........................ 

Ocena predyspozycji zawodowych:  podać kluczowe cechy przydatne i niezbędne do wykonywania 

zawodu nauczyciela/wychowawcy oraz opiekuna dzieci i młodzieży................................................. 

8. Propozycje dla GWSH w Gdańsku w  zakresie przygotowania kandydata do zawodu/doskonalenia 



programu kształcenia:...według inwencji oraz spostrzeżeń opiekuna praktyk lub dyrektora/kierownika 

placówki................... 

10. Inne uwagi i spostrzeżenia o pracy praktykanta: .........np.punktualny, merytorycznie przygotowany itp. 

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

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

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

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

11. Ogólna ocena za praktykę (wyrażona w skali: bardzo dobra, dobra, dostateczna, negatywna)  wraz 

 z uzasadnieniem: ocena uzyskana przez student/kę wyrażona w skali ocen zostanie przepisana do indeksu 

studenta/ki a naniesione uwagi zostaną omówione ze studentem/ką.............................................................. 

 
 
 
...........................................     ....................................................................... 
       /podpis opiekuna praktyki/                            /podpis i pieczęć dyrektora/ kierownika zakładu pracy/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*właściwe podkreślić 

 


