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Zaproszenie do odbycia praktyki studenckiej  lub wolontariatu  

w  

Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym „MIAAU” 

w Gnieźnie 
 

 

 
Terapeutyczny Punkt Przedszkolny MIAAU w Gnieźnie zaprasza studentki szkół wyższych, kierunków 

pedagogicznych i psychologicznych (w szczególności o specjalności pedagogiki specjalnej, edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, logopedii, psychologii 

edukacji) do zdobywania praktycznej wiedzy i umiejętności w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym 

„MIAAU” w formie: 

 

1. Praktyk studenckich/szkolnych w oparciu o umowę zawieraną przez Terapeutyczny Punkt 

Przedszkolny MIAAU  z uczelnią/szkołą, w wymiarze godzin wymaganych przez uczelnię/szkołę. 

2. Wolontariatu – na podstawie umowy o świadczenie usług wolontarystycznych zawieranej 

bezpośrednio z wolontariuszem na dowolny okres.  

 
Zakres obowiązków w ramach praktyk: 

 zapoznanie się ze specyfiką placówki, w której odbywana jest praktyka, m.in.: ze strukturą, 

organizacją oraz zadaniami realizowanymi przez przedszkole, 

 dokonanie analizy zadań poszczególnych członków kadry pedagogicznej (m.in. pedagoga, 

psychologa, terapeutów). 

 obserwacja i diagnoza zorganizowanej i spontanicznej aktywności grup wychowanków /formalnych i 

nieformalnych/, aktywności poszczególnych wychowanków, w tym – ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, interakcji wychowawca/nauczyciel – dziecko, interakcji pomiędzy dziećmi, 

podejmowanych czynności i prowadzonych zajęć. 

 sprawowanie opieki i nadzoru nad grupą oraz zapewnianie bezpieczeństwa, 

 podejmowanie działań wychowawczych, wynikających z zastanych sytuacji, 

 prowadzenie i organizowanie zajęć wychowawczych, 

 podejmowanie działań na rzecz wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

 diagnozowanie dynamiki grupy oraz pozycji jednostek w grupie, 

 określanie poziomu rozwoju oraz wstępne diagnozowanie dysfunkcji i zaburzeń, 

 sprawowanie opieki nad grupą w toku spontanicznej aktywności wychowanków; 
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 podejmowanie indywidualnej pracy z wychowankami (w tym uczniami ze specjalnymi potrzebami 

 edukacyjnymi), 

 podejmowanie działań wychowawczych o charakterze interwencyjnym w sytuacjach konfliktu, 

zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych lub nieprzestrzegania ustalonych zasad, 

 zapoznanie się z dokumentacją placówki oświatowej, oddziału, a w szczególności z programami 

kształcenia, dziennikami zajęć oraz autorskimi projektami pracy edukacyjnej, 

 zapoznanie się z planowaniem pracy placówki, oddziału (praca roczna, semestralna, tygodniowa oraz 

dzienna). 

 przygotowywanie pomocy dydaktycznych, 

 wykorzystywanie środków multimedialnych i technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej, 

 organizowanie przestrzeni sali, 

 podejmowanie działań w zakresie projektowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

 poszerzanie wiedzy z zakresu edukacji i terapii dzieci niepełnosprawnych w szczególności  

z autyzmem 

Oczekiwania wobec wychowanków: 

 statut studenta studiów pedagogicznych, psychologicznych lub logopedycznych, 

 zainteresowania związane z edukacją i terapią dzieci niepełnosprawnych w szczególności  

z autyzmem 

 empatia, cierpliwość, szacunek dla niepełnosprawności dzieci 

 optymizm, energia i zaangażowanie w powierzane obowiązki 

 samodzielność i dyspozycyjność 

Cel praktyk: 

Celem praktyk jest kształtowanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, gromadzenie doświadczeń 

związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą z wychowankami przedszkola, zarządzanie grupą, 

diagnozowanie indywidualnych potrzeb wychowanków,  konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno-

pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. Kształtowanie kompetencji 

dydaktycznych nauczyciela przedszkola, gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-

wychowawczą i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej z rzeczywistością 

pedagogiczną w działaniu praktycznym.  

Zgłoszenia 

Studenci zainteresowani możliwością odbycia praktyk w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym „MIAAU” w 

Gnieźnie proszeni są o nadesłanie swojego CV drogą elektroniczną na adres: praktyki_przedszkole@wp.pl. 

O wynikach postępowania kwalifikacyjnego, każdy z kandydatów zostanie poinformowany indywidualnie 

drogą elektroniczną. Szczegółowe warunki odbycia praktyk zostaną uzgodnione z każdym z kandydatów, po 

zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego. 
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