
                                                                 
 

 

Załącznik nr 19 

 

OPINIA O STUDENCIE ODBYWAJĄCYM PRAKTYKĘ CIĄGŁĄ 

W  PLACÓWCE RESOCJALIZACYJNEJ 

 

Imię i nazwisko studenta  ................................................................................... 

Numer albumu: ……………………….. 

Rok studiów/semestr: ………...……….. 

Kierunek studiów: Pedagogika  

Specjalność: Resocjalizacja 

Student odbywał praktykę w okresie od .................................. do ........................................ 

Pełna nazwa i adres placówki: ....................................................................................................................... 

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

Liczba godzin samodzielnie przeprowadzonych zajęć ……………….. 

 

Samoocena studenta: 

 

Samoocena studenta Stopień Wysoki Średni Niski 

Punkty 2 1 0 

1 prowadzenie dokumentacji praktyki    

2 umiejętność konfrontowania wiedzy teoretycznej z praktyką    

3 
ocena własnego funkcjonowania w toku wypełniania roli prowadzącego (słabe i mocne 

strony) 
   

4 ocena przebiegu prowadzonych zajęć oraz realizacji zamierzonych celów    

5 konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych i prowadzonych zajęć    

 

Ocena zajęć prowadzonych przez studenta: 

 

Stopień realizacji zadań ciągłej praktyki resocjalizacyjnej Wysoki Średni Niski 

Punkty 2 1 0 

1. 

zapoznanie ze specyfiką i zasadami funkcjonowania placówki, w której praktyka jest 

odbywana, w szczególności ze strukturą organizacyjną, regulaminami, dokumentacją, 
funkcjami placówki, formami pracy i współpracy,  programami profilaktycznymi, 

terapeutycznymi, resocjalizacyjnymi realizowanymi w placówce 

   

Merytoryczna strona zajęć 

1.  przygotowanie studenta do zajęć    

2.  
zgodność tematu i zakresu treści z wymaganiami realizowanego programu zgodnego ze 

specyfiką danej placówki 
   

3.  świadomość celów realizowanych na zajęciach    



                                                                 
 

 

Stopień realizacji zadań ciągłej praktyki resocjalizacyjnej Wysoki Średni Niski 

Punkty 2 1 0 

Metodyczna strona zajęć 

1.  
umiejętność kierowania procesem dydaktyczno-wychowawczych, resocjalizacyjnym, 

diagnostycznym, socjoterapeutycznym 
   

2.  dobór metod i środków do celów zajęć    

3.  
organizację i prowadzenie działań, czynności bądź zajęć w oparciu o samodzielnie 

opracowywane scenariusze (konsultowane z opiekunem) 
   

4.  elementy twórczego i nowatorskiego podejścia do przekazywanych treści    

5.  styl prowadzenia zajęć    

6.  stopień aktywizacji wychowanków/osadzonych przez właściwy dobór metod    

7.  ład i porządek w trakcie zajęć    

8.  

podejmowanie działań wychowawczych w toku działań resocjalizacyjnych , w miarę 

pojawiających się problemów, w sytuacjach: zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw 

innych, nieprzestrzegania ustalonych zasad 

   

9.  umiejętności  komunikacyjne studenta    

10.  umiejętności empatyczne studenta    

11.  umiejętności asertywnej komunikacji    

12.  
podejmowanie współpracy z innymi pracownikami placówki  i specjalistami poza placówką 

(w miarę możliwości i potrzeb) 
   

Umiejętności studenta 

1. 
czynności podejmowanych przez studenta w toku prowadzonych przez niego zajęć oraz 

aktywności wychowanków/osadzonych 
   

2. 
tok metodycznego zajęć, stosowane przez prowadzącego metody i formy pracy oraz 

wykorzystywane pomoce 
   

3. 
zachodzące w pracy resocjalizacyjnej interakcje pomiędzy praktykantem a 

wychowankami/podopiecznymi/osadzonymi 
   

4. proces komunikacji interpersonalnej, jej prawidłowości i zakłócenia    

5.  
sposoby aktywizowania i dyscyplinowania wychowanków/osadzonych oraz różnicowanie 

poziomu aktywności  
   

6.  umiejętności diagnostyczne i ocena sytuacji wychowanków/podopiecznych/osadzonych    

7.  działania profilaktyczne podejmowane przez studenta    

8.  
działania podejmowane przez studenta na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania 

dyscypliny 
   

Organizacyjna strona zajęć 

1.  wykorzystanie czasu zajęć    

2.  tempo zajęć (intensywność pracy)    

3.  czytelność układu przekazywanych treści     

4.  przygotowanie środków dydaktycznych i posługiwanie się nimi    

5.  przygotowanie podopiecznych do zajęć    



                                                                 
 

 

Stopień realizacji zadań ciągłej praktyki resocjalizacyjnej Wysoki Średni Niski 

Punkty 2 1 0 

Ocena pracy wychowanków/podopiecznych 

1.  zaangażowanie podopiecznych, zainteresowanie treścią zajęć, zdyscyplinowanie    

2.  
stopień oceniania możliwości intelektualnych, społecznych  i zdrowotnych 

wychowanków/podopiecznych/osadzonych 
   

 

Uwagi i wnioski: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Ogólna ocena :………………………………………………………………. 

 

 
podpis Opiekuna praktyk z ramienia placówki      pieczęć i podpis Dyrektora placówki 

 

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

 

 

 

 

pieczęć placówki 

 


