INSTRUKCJA PRAKTYKI CIĄGŁEJ
DLA MIĘDZYWYDZIAŁOWEJ SPECJALNOŚCI
LOGOPEDIA OŚWIATOWA
(obowiązująca od roku akademickiego 2013/2014)
dla studentów uzupełniających studiów stacjonarnych II stopnia

1. INFORMACE WSTĘPNE: student, by posiadać uprawnienia do pracy jako logopeda,
zobowiązany jest do odbycia logopedycznej praktyki ciągłej w wymiarze 30 godzin w
szkolnych lub przedszkolnych gabinetach logopedycznych. Praktyki mogą być
również realizowane w poradniach zatrudniających logopedów (w tym w
przychodniach zdrowia), lub prywatnych gabinetach logopedycznych (prowadzonych
przez odpowiednio wykwalifikowaną kadrę), w których prowadzona jest terapia
mowy dzieci i młodzieży. Jeżeli wymiar godzin, w którym zatrudniony jest logopeda,
nie umożliwia zrealizowania praktyki w określonym czasie w jednej placówce,
możliwe jest odbywanie praktyki w kilku miejscach, w których zatrudniony jest
logopeda.
2. CELE PRAKTYKI: Student ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich pracach
merytoryczno-organizacyjnych związanych z działalnością gabinetu logopedycznego.
Jest zobowiązany do: poznania zasad prowadzenia dokumentacji związanej z
rehabilitacją mowy, zaplanowania i przygotowania pomocy związanych z różnymi
zaburzeniami mowy poddawanymi terapii, poznania zasad przeprowadzania wywiadu
logopedycznego, planowania terapii, prognozowania jej skutków, ustalania terminów
wizyt, przeprowadzania terapii, prowadzenia instruktażu dla opiekunów dziecka.
Wszystkie działania studenta muszą się odbywać w obecności logopedy, bowiem
student nie odpowiada za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Każde działanie
terapeutyczne podejmowane przez studenta winno mieć charakter planowy. Student
powinien mieć przygotowany konspekt do każdych zajęć terapeutycznych, który
zostaje poddany weryfikacji logopedy.
3. FORMY REALIZACJI PRAKTYKI: Praktyka logopedyczna ciągła realizowana jest
po 2 semestrze – w październiku, przez 4 tygodnie. Wpis z zaliczenia następuje w 3
semestrze. Obowiązkowy wymiar wynosi 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia powinny
umożliwić poznanie różnych obszarów (organizacyjnych i merytorycznych)
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organizacyjnych student powinien przeprowadzać terapie indywidualne oraz grupowe,
prowadzić różnego rodzaju instruktaże, stosować pomoce (w tym programy
komputerowe) znajdujące się w gabinecie i przygotowywać własne pomoce do
ćwiczeń. 6 godzin praktyki przeznaczonych jest na obserwację zajęć, poznanie
preferowanego przez logopedę stylu terapii, poznanie dokumentacji. 20 godzin
przeznaczonych zostaje na prowadzenie terapii, w tym nie więcej niż 3 godziny na
instruktaże. 4 godziny przeznaczone zostają na omówienie z logopedą przebiegu
praktyki, sprawdzenie dokumentacji i ocenę.
4. WARUNKI ZALICZENIA PRAKTYKI: Student zobowiązany jest do zrealizowania
wszystkich godzin i złożenia opiekunowi – z ramienia AJD – następującej
dokumentacji, która będzie podstawą do uzyskania zaliczenia:
- sprawozdania z hospitacji zajęć obserwacyjno-poznawczych (w formie zapisu
prowadzonego w ramach praktyk: Warsztat pracy logopedy, pozwalającej odtworzyć
przebieg tych zajęć), sprawozdanie to podpisuje logopeda.
- złożenia konspektów przeprowadzonych zajęć terapeutycznych i instruktażowych,
każdy konspekt powinien zawierać podpis i ocenę logopedy,
- wypełnionego przez logopedę, opiekuna praktyki, zaświadczenia zawierającego
ogólną ocenę przebiegu praktyki (zgodnie ze wzorem obowiązującym w uczelni, i
adekwatnego do stosowanej skali ocen: 2,0 (nast.), 3,0 (dost.), 3,5 (dost. plus), 4.0
(db), 4,5 (db. plus), 5,0 (bdb)),
- student jest zobowiązany do złożenia dokumentacji u uczelnianego opiekuna do
połowy listopada.

