
 
KWESTIONARIUSZ  

informujący WSEIiI w Poznaniu  
o poziomie osiągnięcia efektów kształcenia 

przez Studenta odbywającego praktykę zawodową 
 
 
 

 
Szanowni Państwo 
w związku z potrzebą weryfikowania efektów kształcenia studentów kierunku PEDAGOGIKA 
SPECJALNA w Uczelni uprzejmie prosimy o ocenę

1 poziomu jakości wykonywanych przez Studenta/ 
Studentkę, p. ………………………………………………………………………………………….................. 

(Imię i nazwisko) 
w toku zawodowych praktyk, czynności i zadań, zgodnie z poniższymi kryteriami. 
 
 

 

Lp. 
Czynności (zadania) studenta w czasie praktyk, oparte na założonych efektach 
kształcenia 

Poziom  
(od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najniższy poziom, 5 najwyższy) 

1 2 3 4 5 

1 

Dokonuje obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych w 
miejscu odbywania praktyk; analizuje ich powiązania z różnymi 
obszarami działalności pedagogicznej      

2 

Wskazuje związki nabywanej wiedzy teoretycznej z zakresu 
pedagogiki specjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin z 
prowadzoną analizą i interpretacją problemów edukacyjnych, 
wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych w 
środowisku przyjmującego na praktyki zakładu pracy, zwłaszcza 
w odniesieniu do osób niepełnosprawnych      

3 

Analizuje motywy i wzory ludzkich zachowań, potrafi 
diagnozować sytuacje wykluczające i integrujące osobę 
niepełnosprawną i niedostosowaną społecznie, potrafi analizować 
działania normalizacyjne i integracyjne w środowisku          

4 

Opracowuje niezbędne  działania (edukacyjne, rehabilitacyjne, 
resocjalizacyjne) na podstawie wiedzy o różnych typach 
niepełnosprawności oraz sposobach funkcjonowania osób nimi 
dotkniętych, jak również na podstawie wiedzy o mechanizmach 
zaburzeń społecznego funkcjonowania człowieka      

5 

Przeprowadza celową obserwację, rozpoznaje i wyjaśnia sytuacje 
dydaktyczne i wychowawcze związane z procesem kształcenia 
osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz 
przejawiającymi zaburzenia zachowania; samodzielnie 
poprowadzi zajęcia (edukacyjne, terapeutyczne, wychowawcze, 
reedukacyjne, resocjalizacyjne); potrafi rozpoznawać potrzeby 
podopiecznych i udzielać  im wsparcia      

6 

Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji 
interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego 
i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu 
różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami 
w zakresie pedagogiki specjalnej, jak i z odbiorcami spoza grona 
specjalistów, potrafi porozumiewać się z osobami 
niepełnosprawnymi /podopiecznymi i ich rodzicami /rodzinami      

7 

Wykonując zadania zlecone przez Opiekuna praktyk                         
w zakładzie pracy potrafi animować prace nad rozwojem 
uczestników procesów pedagogicznych w różnych kontekstach      

8 

Posługuje się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej w 
czasie praktyk działalności, dostrzega i analizuje dylematy 
etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań       

9 

Pracuje w zespole w miejscu praktyk, pełniąc różne role; 
przyjmuje zadania, wykazując elementarne umiejętności 
organizacyjne, pozwalające na realizację celów związanych  z      

                                                 
1 Oceny poziomu dokonujemy przez wstawienie dowolnego znaku graficznego w odpowiednio wybranej kolumnie 



projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych 

10 

Dokonuje analizy własnych działań w miejscu praktyk i wskazuje 
ewentualne obszary wymagające modyfikacji                   w 
przyszłym działaniu      

11 

Opisuje i uzasadnia sens, wartość i potrzebę podejmowania 
działań pedagogicznych w miejscu praktyk; jest gotowy do 
podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, 
podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji 
indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych                     
w zakresie pedagogiki, związanych ze specyfiką działalności 
miejsca praktyk      

13 

Uznaje autonomię i podmiotowość 
wychowanka/ucznia/podopiecznego w podejmowanych 
działaniach edukacyjnych, wychowawczych, rehabilitacyjnych 
i resocjalizacyjnych w miejscu praktyk; docenia znaczenie 
procesów normalizacyjnych w środowisku osób 
niepełnosprawnych      

14 

Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, 
refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki 
zawodowej      

15 

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje                  
i wykonuje działania pedagogiczne w miejscu odbywania praktyk 
zawodowych      

 

Dziękujemy za pomoc w doskonaleniu programu kształcenia 
 
 
 
 
 

Społeczność  
Wyższej Szkoły Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu  

 


