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Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku 

Wydział Nauk Społecznych 

 

Opracowały:  

dr hab. Agata Popławska, prof. NWSP w Białymstoku, dr Agata Jacewicz 

 

Studia podyplomowe 

Specjalności studiów podyplomowych: Logopedia 

 

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I PRZEBIEGU PRAKTYKI 

(CIĄGŁEJ)  

 

WSTĘP 

Słuchacze powinni zrealizować praktykę w łącznym wymiarze100 godzin w podziale po 

50 godzin na II i III semestrze studiów i tak:  

na II semestrze studiów – tzw. praktyka kliniczna może być realizowana w placówkach 

służby zdrowia tj. oddziałach szpitalnych (otolaryngologii, audiologii i foniatrii), szpitalnej 

poradni logopedycznej, poradniach foniatrycznych, w pracowniach audiometrycznych i 

innych poradniach specjalistycznych, w których odbywa się badanie i rehabilitacja narządu 

mowy, głosu, słuchu. 

na III semestrze studiów – tzw. praktyka pedagogiczna może być realizowana w 

placówkach oświatowych tj. poradniach, placówkach specjalistycznych, gdzie odbywa się 

terapia mowy dzieci i młodzieży: w gabinetach logopedycznych w przedszkolach, szkołach 

tym integracyjnych i specjalnych, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w 

ośrodkach szkolno-wychowawczych, w poradniach Polskiego Związku Głuchych. 

Możliwe jest odbywanie praktyki w kilku miejscach, jeśli opiekun praktyki – logopeda 

prowadzi zbyt mało godzin w jednej placówce. 

 

I. CELE PRAKTYKI 

1. Poznanie celów, zadań, zasad działania placówki specjalistycznej, jej struktury 

organizacyjnej i zadań specjalisty (logopedy, nauczyciela-logopedy, foniatry, audiologa) 

2. Poznanie metod, form diagnozy i rehabilitacji stosowanych w danej placówce. 

3. Zdobycie orientacji o całokształcie czynności zawodowych pracowników danej placówki.  

4. Poznanie problemów i sytuacji społecznej podopiecznych placówki. 

5. Zastosowanie, weryfikowanie wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiów w 

praktycznej działalności placówki tj. w bezpośrednim kontakcie z osobami dotkniętymi 

zaburzeniami mowy 

6. Kształcenie kompetencji praktycznych niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, 

wdrożenie do prowadzenia terapii osób z różnymi patologiami mowy: jąkaniem, dysglosją, 

dyzartrią, afazją, niedokształceniem mowy pochodzenia korowego, zaburzeniami mowy u 

osób z ubytkiem słuchu, z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem i innymi 

zaburzeniami. 

 

II. ORGANIZACJA I PRZEBIEG PRAKTYKI  



 2 

1. Słuchacz jest zobowiązany do zgłoszenia się do Dyrektora danej placówki w dniu 

rozpoczęcia praktyki celem skierowania do opiekuna praktyki – logopedy, nauczyciela-

logopedy , który jest jego bezpośrednim przełożonym w czasie trwania praktyki.  

2. Opiekun praktyki ustala ze słuchaczem szczegółowy plan zajęć zgodnie ze wskazaniami 

instrukcji. 

3. Samodzielne prowadzenie działań przez słuchacza powinno być poprzedzone zapoznaniem 

z podstawową dokumentacją placówki, poznaniem warsztatu pracy danego specjalisty i 

całodzienną obserwacją podejmowanych przez niego czynności. 

4. Zaleca się, aby opiekun praktyki omówił ze słuchaczem przebieg i wyniki jego codziennej 

pracy. Zwłaszcza należy zwrócić uwagę na zajęcia obserwowane i przygotowywane przez 

słuchacza. Po przeprowadzonych zajęciach słuchacz wpisuje pod scenariuszem 

zajęć/terapii/opisem wykonywanych działań uwagi i zalecenia opiekuna, dotyczące ich 

prowadzenia. Uwagi te powinny być przedyskutowane w czasie omawiania praktyki.  

5. W czasie odbywania praktyki słuchacz podlega obowiązującej w placówce dyscyplinie 

pracy. Cechować go powinna solidność i sumienność w wykonywaniu swoich obowiązków.  

 

III. TEMATYKA PRAKTYKI (100 godzin) 

 

W trakcie praktyki klinicznej (50 godzin) następuje kształtowanie kompetencji niezbędnych 

w przyszłej pracy zawodowej przez: 

1) zapoznanie się ze specyfiką placówki (5 godzin), w której praktyka jest odbywana, w 

szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań: diagnostycznych, terapeutyczno-

rehabilitacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych poznanie sposobu funkcjonowania 

placówki, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów terapeutycznych oraz 

prowadzonej dokumentacji; 

2) obserwowanie (5 godzin) 

a) obserwować prowadzącego diagnozę i terapię, podejmowane przez niego działania 

b) obserwować jego stosunek do dzieci/pacjentów, sposoby nawiązywania kontaktu 

emocjonalnego z dziećmi/pacjentami,  

c) obserwować stosowane metody i środki współpracy z rodzicami w przypadku dzieci z 

różnymi zaburzeniami 

d) obserwować zachowania i postawy emocjonalne usprawnianych dzieci/pacjentów oraz 

ich motywację do podejmowanych zadań. 

3) asystowanie/współdziałanie z opiekunem praktyki (15 godzin) w zależności od 

miejsca odbywania praktyki w zakresie: 

a) konsultacji i porad foniatrycznych,  

b) diagnostyki zaburzeń głosu i mowy u dzieci, 

c) rehabilitacji foniatrycznej zaburzeń głosu i mowy o różnej etiologii u dorosłych i dzieci, 

d) rehabilitacji głosu po zabiegach mikrochirurgicznych krtani, 

e) kompleksowej diagnostyki zaburzeń słuchu, 

f) prowadzenia badań przesiewowych słuchu u dzieci w różnym wieku, 

g) diagnostyki i rehabilitacji opóźnionego rozwoju mowy u dzieci, 

h) rehabilitacji mowy osób z afazją, 

i) prowadzenia diagnostyki zaburzeń głosu i mowy z wykorzystaniem najnowszych metod 

badań, technik i aparatury (nowych technologii), 
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j)  realizacji programów profilaktyczno-rehabilitacyjne dla osób zawodowo posługujących 

się głosem. 

4) pełnienie roli logopedy/specjalisty (20 godzin), w szczególności: 

a) poznawanie dzieci/pacjentów i ich sytuacji społecznej, 

b) planowanie i samodzielne prowadzenie działań diagnostycznych (przynajmniej trzech 

różnych przypadków), 

c) planowanie działań terapeutycznych z poszczególnymi dziećmi/pacjentami (przynajmniej 

trzech różnych przypadków), 

d) organizacja i prowadzenie działań terapeutycznych z poszczególnymi dziećmi/pacjentami 

(przynajmniej trzech różnych przypadków), 

e) sprawowanie opieki nad dziećmi/pacjentami na terenie placówki, 

f) szczegółowe planowanie działań terapeutycznych formułowanie celów, dobór metod i 

form działania oraz środków, 

g) dostosowywanie metod i form działania do rodzaju zaburzenia 

h) wykorzystywanie w toku podejmowanych działań diagnostycznych i terapeutycznych 

środków multimedialnych i nowoczesnej technologii, 

i) dostosowywanie sposobu komunikacji w toku podejmowanych działań diagnostycznych i 

terapeutycznych poziomu rozwoju i możliwości dzieci/pacjentów, 

j) podejmowanie współpracy z rodzicami dzieci z różnymi zaburzeniami, 

k) podejmowanie współpracy z innymi osobami/specjalistami pracującymi z 

dzieckiem/pacjentem; 

5) analizę i interpretację zaobserwowanych i doświadczanych sytuacji i zdarzeń (5 

godzin), w tym: 

a) prowadzenie dokumentacji praktyki, 

b) konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, 

c) ocenę własnego funkcjonowania w toku realizowania zadań diagnostycznych i 

terapeutycznych, 

d) ocenę przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji zamierzonych celów, 

e) konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych i prowadzonych 

działań. 

 

 

 

W trakcie praktyki pedagogicznej (50 godzin) następuje kształtowanie kompetencji 

niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej przez: 

1) Zapoznanie się ze specyfiką placówki (10 godzin), w której praktyka jest odbywana, w 

szczególności: 

a) poznanie struktury, organizacji i planu pracy i realizowanych przez nią zadań: 

diagnostycznych, terapeutyczno-rehabilitacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych 

poznanie sposobu funkcjonowania placówki, organizacji pracy, pracowników, 

uczestników procesów terapeutycznych, 

b) poznanie metod i narzędzi dokonywania diagnozy i prowadzenia terapii logopedycznej 

oraz  

c) dokonanie analizy dokumentów dotyczących dzieci z różnymi zaburzeniami (diagnoza 

i prowadzone działania terapeutyczne). 
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2) Hospitowanie zajęć logopedycznych i asystowanie logopedzie (15 godzin) (zajęcia z 

dziećmi z różnymi zaburzeniami mowy): 

a) obserwacja i asystowanie przy czynnościach podejmowanych przez opiekuna praktyk 

w toku prowadzonych przez niego zajęć oraz aktywności uczestników terapii 

logopedycznej,  

b) obserwację stosowanych przez logopedę metod i form pracy oraz wykorzystywanych 

pomocy logopedycznych,  

c) asystowanie przy stosowaniu różnych metod i form pracy oraz wykorzystywanych 

pomocy logopedycznych, 

d) obserwację oddziaływań logopedy, jego stosunku do dzieci, sposobów nawiązywania 

kontaktu emocjonalnego z dziećmi, 

e) asystowanie przy nawiązywaniu kontaktu emocjonalnego z dziećmi,  

f) obserwację i włączanie się do współpracy z rodzicami i nauczycielami.  

3) Samodzielne prowadzenie zajęć logopedycznych (20 godzin) obejmuje:  

a) diagnozę i opis zaburzeń komunikacji językowej z wykorzystaniem narzędzi 

diagnostycznych,  

b) opracowanie planu pracy i konspektów dla wybranych dzieci,   

c) dobór metod i form terapii logopedycznej do rodzaju zaburzeń komunikacji 

językowej,  

d) dostosowywanie metod i form działania do rodzaju zaburzenia, 

e) wykorzystywanie w toku podejmowanych działań diagnostycznych i terapeutycznych 

środków multimedialnych i nowoczesnej technologii, 

f) dostosowywanie sposobu komunikacji w toku podejmowanych działań 

diagnostycznych i terapeutycznych poziomu rozwoju i możliwości dzieci, 

g) podejmowanie współpracy z rodzicami dzieci z różnymi zaburzeniami, 

h) podejmowanie współpracy z innymi osobami/specjalistami pracującymi z dzieckiem. 

5) Analizę i interpretację zaobserwowanych i doświadczanych sytuacji i zdarzeń (5 

godzin), w tym: 

a) prowadzenie dokumentacji praktyki, 

b) konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, 

c) ocenę własnego funkcjonowania w toku realizowania zadań diagnostycznych i 

terapeutycznych, 

d) ocenę przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji zamierzonych celów, 

e) konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych i prowadzonych 

działań. 

 

IV. DOKUMENTACJA PRAKTYKI 

1. Słuchacz prowadzi Dziennik praktyk, w którym powinien codziennie i dokładnie notować 

wszystkie swoje wykonywane czynności i uwagi o ich realizacji, oraz wyraża opinię o 

przebiegu praktyki w miejscu do tego przeznaczonym.  

2. Logopeda – opiekun praktyki potwierdza w Dzienniku praktyk, w miejscu do tego 

przeznaczonym, wszystkie czynności wykonywane przez słuchacza, oraz wydaje opinię o 

przebiegu praktyki.  

3. Odbycie praktyki w Dzienniku praktyk zatwierdza dyrektor placówki. 
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4. Wypełniony i potwierdzony przez dyrektora placówki. Dziennik praktyk słuchacz 

przedkłada w rektoracie w pierwszym tygodniu po zakończeniu praktyki (najpóźniej przed 

końcem semestru tj. 15 lutego lub 15 czerwca).  

5. Na ostateczną ocenę z praktyki składają się ocena wystawiona przez opiekuna praktyki 

oraz ocena przedstawionej dokumentacji przebiegu praktyki zamieszczona w Dzienniku 

praktyk. Formalnym wyrazem zaliczenia praktyki jest dokonanie wpisu oceny w Dzienniku 

praktyk (umotywowanie w przypadku oceny innej niż wystawiona przez opiekuna praktyk) 

oraz dokonanie wpisu oceny w wirtualnym dziekanacie przez opiekuna praktyki z ramienia 

Uczelni-kierownika studiów podyplomowych (osobę wskazaną przez Rektora). 


