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PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH 

 

Praktyki zawodowe odgrywają bardzo ważną rolę w procesie kształcenia. Stanowią one na 

wszystkich kierunkach obligatoryjny element kształcenia i podlegają z tego powodu 

obowiązkowemu zaliczeniu na równi z innymi zajęciami.  

 

Do podstawowych zadań praktyk zawodowych organizowanych w Policealnych Szkołach SKK 

spółka z o.o. należy zaliczyć: 

 ⇒ ugruntowanie i weryfikacja zdobytej przez słuchaczy wiedzy i nabytych umiejętności oraz 

postaw ukształtowanych w trakcie nauki; 

 ⇒ zdobycie przez słuchaczy podstawowych nawyków i umiejętności zawodowych;  

⇒ nauczenie się przez słuchaczy wiązania wiadomości teoretycznych z działalnością praktyczną;  

⇒ profesjonalne poznanie przez słuchaczy specyfiki środowiska zawodowego, w którym będą 

zatrudnieni po ukończeniu nauki.  

 

Ponadto, w trakcie odbywania praktyk zawodowych w świadomości słuchaczy powinna następować 

także weryfikacja zdobywanej w trakcie nauki wiedzy teoretycznej poprzez jej konfrontację z 

rzeczywistością empiryczną i na tym tle dokonywanie krytycznej oceny posiadanych umiejętności. 

Celem praktyk powinno być także wyrabianie przez słuchaczy pozytywnych przekonań, co do 

własnych możliwości i kompetencji w przyszłym zawodzie, aby umacniać osobiste przekonanie o 

trafności wyboru tego właśnie zawodu. 

 

RAMOWY PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH przewiduje następujący rozkład czasowy w 

trakcie okresu nauki: 

POLICEALNA SZKOŁA TERAPII ZAJĘCIOWEJ 

 

TERMIN PRAKTYKI 

ILOŚĆ GODZIN 

ZEGAROWYCH 

(60 minut) 

 

ILOŚĆ TYGODNI 

 

FORMA 

ZALICZENIA 

III-IV semestr 160 4 tyg. Zaliczenie na ocenę 
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Warunki osiągania efektów kształcenia 

Metody niezbędne do realizacji programu praktyki to przede wszystkim metody praktyczne. Zajęcia 

powinny odbywać się w placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej z bezpośrednim 

udziałem podopiecznych. Dla osiągnięcia satysfakcjonujących efektów pracy realizacja zajęć 

powinna być poprzedzona prezentacją dokumentacji obowiązującej w danej placówce. 

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM I ZAKRES PROBLEMOWY ODBYWANIA 

PRAKTYK OPARTY O EFEKTY, KTÓRE MUSI OSIAGNĄĆ SŁUCHACZ (Zgodne z 

Podstawą Programową). 

Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej  
1. Nawiązywanie kontaktu interpersonalnego  

Słuchacz:  
1) określa sposoby komunikacji werbalnej i niewerbalnej;  

2) stosuje techniki aktywnego słuchania w kontaktach z podopiecznym;  

3) dobiera sposoby udzielania informacji zwrotnych;  

4) rozpoznaje rodzaje barier i błędów w komunikowaniu się z podopiecznym;  

5) przestrzega zasad asertywnego zachowania w kontaktach z podopiecznym;  

6) rozwiązuje sytuacje konfliktowe z zastosowaniem różnych metod;  

7) prowadzi negocjacje w celu rozwiązania problemów podopiecznego;  

8) komunikuje się z podopiecznym, jego rodziną i zespołem terapeutycznym.  

2. Rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb biologicznych, psychicznych i 
społecznych podopiecznego  
Słuchacz: 
1) uzyskuje informacje o podopiecznym na podstawie dokumentacji medycznej, wywiadu 
środowiskowego oraz innej dostępnej dokumentacji;  

2) przeprowadza wywiad z podopiecznym, jego rodziną, opiekunem prawnym oraz innymi 
osobami ważnymi dla podopiecznego;  

3) prowadzi obserwację terapeutyczną podopiecznego;  

4) rozpoznaje zaburzenia w zakresie procesów poznawczych występujące u podopiecznego;  

5) diagnozuje stan funkcjonowania podopiecznego w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej;  

6) określa hierarchię potrzeb podopiecznego;  

7) sporządza listę problemów i potrzeb podopiecznego;  

8) określa zasoby i możliwości podopiecznego;  

9) określa etapy diagnozy terapeutycznej podopiecznego;  

10) formułuje diagnozę terapeutyczną podopiecznego;  

11) motywuje podopiecznego do rozwijania zainteresowań w celu podwyższenia kompetencji 
społecznych.  

3. Planowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej  
Słuchacz: 
1) posługuje się terminologią z zakresu terapii zajęciowej;  

2) określa cechy planu terapii zajęciowej;  

3) sporządza indywidualny plan terapii zajęciowej dla podopiecznego na podstawie diagnozy;  

http://www.skk.pl/
mailto:torun.info@skk.pl
mailto:torun@skk.pl


                         Studium  Kształcenia Kadr www.skk.pl 
 

Sekretariat, tel. 695 390 490, tel./fax. 056 621-94-35 

87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 17, e-mail: torun.info@skk.pl, torun@skk.pl 
 

SKK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Z. Krasińskiego 2A , 01-601 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod 

numerem KRS: 0000175786, akta rejestrowe prowadzi  Sąd Rejonowy Dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego,  nr REGON: 09315483100000, NIP:967-11-76-713 reprezentowaną przez: Teresę Łuczak – Prezesa Zarządu – reprezentacja samoistna 

 

4) stosuje zalecenia specjalistów w pracy z podopiecznym;  

5) określa cele i zadania terapii zajęciowej;  
6) dobiera formy, metody i techniki terapii zajęciowej;  

7) dobiera środki i pomoce dydaktyczne do realizacji planu terapii zajęciowej;  

8) opracowuje scenariusze do zajęć z zakresu terapii zajęciowej;  

9) planuje etapy terapii zajęciowej;  

10) planuje przebieg treningów rozwijających aktywność społeczną podopiecznego;  

11) dobiera sposoby oceny efektów terapii zajęciowej prowadzonej z podopiecznym.  

4. Prowadzenie terapii zajęciowej różnymi metodami i technikami  
Słuchacz: 
1) charakteryzuje metody aktywizujące stosowane w terapii zajęciowej;  

2) przestrzega zasad stosowania metod i technik w terapii zajęciowej;  

3) dobiera i stosuje metody i techniki terapii zajęciowej adekwatne do sytuacji biologicznej, 
psychicznej i społecznej podopiecznego;  

4) przestrzega zasad prowadzenia zajęć z zakresu indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej;  

5) dobiera sposoby motywowania podopiecznego do udziału w zajęciach;  

6) prowadzi terapię zajęciową z zastosowaniem różnych metod i technik;  

7) wyjaśnia znaczenie kinezyterapii w procesie usprawniania;  

8) przestrzega zasad organizacji pracy terapeuty zajęciowego w pracowni terapeutycznej oraz 
w placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej;  

9) planuje wyposażenie pracowni terapii zajęciowej;  

10) opracowuje regulamin pracowni terapeutycznej.  

5. Prowadzenie dokumentacji przez terapeutę zajęciowego  
Słuchacz: 
1) charakteryzuje dokumentację prowadzoną przez terapeutę zajęciowego;  

2) opracowuje kwestionariusze, arkusze, karty informacyjne oraz inne narzędzia do oceny 
efektów pracy z podopiecznym;  

3) analizuje efekty uzyskane w pracy z podopiecznym;  

4) stosuje techniki informatyczne w dokumentowaniu pracy terapeuty zajęciowego;  

5) dokumentuje działania z zakresu terapii zajęciowej;  

6) modyfikuje i aktualizuje dokumentację prowadzoną przez terapeutę zajęciowego.  

 

Na zakończenie realizacji programu opiekun praktyki zawodowej powinien wystawić ocenę, 

końcową opinię o pracy i postępach ucznia oraz udokumentować przebieg praktyki w 

dzienniczku praktyk. 
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