
 
zaprasza do odbycia praktyk 

Zakres praktyk: 

 udział w prowadzeniu zajęć plastycznych i sportowych;

 pomoc w opiece nad dziećmi podczas wycieczek i imprez (np. podczas akcji typu „Lato w mieście”); 

 opracowanie koncepcji i poprowadzenie autorskich zajęć zgodnych z programem placówki. 

Czas realizacji: do uzgodnienia indywidualnie  

Co oferujemy?  

  miejsce na samorealizację i rozwój dzięki możliwości poprowadzenia zajęć według własnego  

    projektu; 

 szansę na sprawdzenie się w pracy w różnych warunkach;  

 możliwość poznania sposobu funkcjonowania placówki oświatowej. 

Czego oczekujemy? 

  sumienności i zaangażowania; 

 cierpliwości w kontaktach z dziećmi; 

 dyspozycyjności zgodnej z ustalonym harmonogramem. 

Zgłoszenia wraz z CV przyjmujemy pod adresem mailowym: 

ogrodjordanowski3@gmail.com 

III Ogród Jordanowski 

 

studentów kierunków plastycznych, wychowania 

fizycznego, pedagogiki, pedagogiki opiekuńczo-

wychowawczej 

ogrodjordanowski3@gmail.com


 

zaprasza do odbycia praktyk  

  

Zakres praktyk: 

  udział w prowadzeniu zajęć klubowych (Klub Profilaktyczno-Rozwojowy X); 

  pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji;  

  animowanie czasu wolnego dzieci: organizowanie zabaw, warsztatów, gier itp.;

  udział w prowadzeniu zajęć plastycznych dla dzieci; 

  udział w organizacji imprez dla dzieci, młodzieży, całych rodzin. 

Czas realizacji: do uzgodnienia indywidualnie  

Co oferujemy?  

  możliwość uczenia się od doświadczonej kadry pedagogicznej; 

  możliwość poznania różnorodnych (również niekonwencjonalnych) aktywizujących metod pracy  

     z dziećmi i młodzieżą w szerokim przekroju wiekowym (4-18 lat); 

  możliwość uczestniczenia w wewnętrznym doskonaleniu nauczycieli w okresie praktyki. 

Czego oczekujemy? 

 umiejętności pracy z grupą;  

 otwartości, komunikatywności, odpowiedzialności; 

 gotowości do pracy (i zabawy!), kreatywności, energii itp. 

 dyspozycyjności zgodnej z harmonogramem ustalonym na początku praktyk;  

 mile widziane nietypowe umiejętności np. artystyczne, informatyczne, sportowe – które mogą          

     być atrakcyjne przy prowadzeniu zajęć dla dzieci.  

Zgłoszenia wraz z CV przyjmujemy pod adresem mailowym: 

dyrekcja@mdkochota.edu.pl  

Młodzieżowy Dom Kultury 

Ochota 

 

studentów kierunków pedagogicznych 

mailto:dyrekcja@mdkochota.edu.pl


 
zaprasza do odbycia praktyk  

  

Zakres praktyk: 

 udział w prowadzeniu zajęć przyrodniczo – leśnych; 

 układanie programów zajęć; 

 przygotowywanie materiałów do prowadzenia zajęć. 

Czas realizacji: lipiec, sierpień, wrzesień  

Co oferujemy?  

  możliwość zdobycia doświadczenia w prowadzeniu zajęć edukacyjnych;  

  możliwość poznania zakresu działalności Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej;  

  referencje po rzetelnym odbyciu praktyki. 

Czego oczekujemy? 

  podstawowej znajomości zagadnień leśno-przyrodniczych;  

  zaangażowania i sumienności; 

  dyspozycyjności zgodnej z ustalonym harmonogramem. 

Zgłoszenia wraz z CV przyjmujemy pod adresem mailowym: 

luniewska@lasymiejskie.waw.pl 

 

Lasy Miejskie - Warszawa 

 

Studentów i absolwentów kierunków przyrodniczych  
i pedagogiki 
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zaprasza do odbycia praktyk  

 

Zakres praktyk: 

 praktyki obejmują udział w projektach Instytutu Badań Naukowych oraz współpracę przy realizacji 

seminariów, konferencji, szkół letnich itp.  

Czas realizacji: marzec 2018 r. - październik 2018 r.  

Co oferujemy?  

 udział w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów dot. osoby i nauczania Jana Pawła II; 

 współpracę przy tworzeniu i animacji środowiska naukowego;

 zapoznanie z zasadami działania samorządowej instytucji kultury;

  zdobycie doświadczenia w organizacji badań i projektów naukowych. 

Czego oczekujemy? 

 podstawowego doświadczenia w organizacji badań i wydarzeń naukowych; 

 wiedzy z zakresu pracy metodą projektową; 

 dyspozycyjności zgodnie z ustalonym harmonogramem; 

 zaangażowania i sumienności. 

Zgłoszenia wraz z CV przyjmujemy do dnia 15 marca 2018r. pod adresem mailowym: 

rekrutacjaibn@centrumjp2.pl 

Centrum Myśli Jana Pawła II 

studentów studiów I oraz II stopnia/absolwentów 
kierunków: socjologia, teologia, filozofia, prawo i 

pokrewnych 



 
zaprasza do odbycia praktyk  

 

Zakres praktyk: 

 obsługa serwisu Wikijp2.pl;dodawanie do serwisu haseł wg standardów Wikipedii, wsparcie w 

udoskonalaniu serwisu oraz opracowywaniu haseł;  

 obsługa serwisu Nauczaniejp2.pl; dodawanie tekstów Jana Pawła II do serwisu; 

 wsparcie merytoryczne i redakcyjne w przygotowywaniu treści do aplikacji na smartfony;  

 wsparcie w opracowywaniu merytorycznym materiałów audio i video, a także archiwalnych 

dokumentów. 

 

 

Czas realizacji:  03.04. 2018 r. -15.12.2018 r. (indywidualnie ustalamy termin praktyk) 

Co oferujemy?  

 możliwość zapoznania się z zasadami działania samorządowej instytucji kultury;

 zdobycie doświadczenia w pracy przy redakcji serwisów internetowych;  

 zdobycie doświadczenia w opracowywaniu haseł wg standardu Wikipedii;  

 nabycie umiejętności sprawnego indeksowania i opracowywania merytorycznego archiwalnych 

materiałów audiowizualnych; 

 udział w opracowaniu i udostępnieniu ciekawych i unikalnych zasobów archiwalnych pochodzących z 

Polskiego Radia, Instytutu Pamięci Narodowej oraz archiwów państwowych.  



Czego oczekujemy? 

 rzetelności, dokładności, terminowości; 

 zainteresowania historią oraz postacią i nauczaniem Jana Pawła II; 

 mile widziane – doświadczenie w redagowaniu stron internetowych, szczególnie Wikipedii. 



Zgłoszenia wraz z CV przyjmujemy do dnia 30 marca 2018 r. pod adresem mailowym: 

dzc@centrumjp2.pl 

Centrum Myśli Jana Pawła II 

studentów studiów  II stopnia/absolwentów kierunków: 
historia, dziennikarstwo, teologia, polonistyka i 

pokrewnych  
 



 
zaprasza do odbycia praktyk  

 

Zakres praktyk: 

  udział w tworzeniu i realizacji projektów łączących elementy edukacyjne, artystyczne i rekreacyjne oraz 

niosących treści budujące „Etos Jana Pawła II”; 

  współpraca przy organizacji wydarzeń społeczno-kulturalnych dedykowanych stypendystom;

  wykonywanie innych zadań działu stypendialno-edukacyjnego. 

Czas realizacji: kwiecień 2018r. - listopad 2018r.  

Co oferujemy?  

  możliwość zapoznania się z zasadami działania samorządowej instytucji kultury;

  zdobycie doświadczenia w realizacji programu stypendialnego.

Czego oczekujemy? 

  wiedzy z zakresu pracy metodą projektową; 

  doświadczenia w pracy pozaszkolnej z młodzieżą; 

  dyspozycyjności zgodnie z ustalonym harmonogramem;

  zaangażowania i sumienności. 

 

Zgłoszenia wraz z CV przyjmujemy do dnia 30 marca 2018r. pod adresem mailowym: 

rekrutacjads@centrumjp2.pl 

Centrum Myśli Jana Pawła II 

studentów studiów  II stopnia/absolwentów kierunków: 
pedagogika, animacja kultury, polityka społeczna, 

socjologia i pokrewne  
 



 
zaprasza do odbycia praktyk  

 

Zakres praktyk: 

  udział w tworzeniu i realizacji projektów łączących elementy edukacyjne, artystyczne i rekreacyjne oraz 

niosących treści budujące „Etos Jana Pawła II”; 

  współpraca przy organizacji wydarzeń społeczno-kulturalnych dedykowanych stypendystom;

  wykonywanie innych zadań działu stypendialno-edukacyjnego. 

Czas realizacji: kwiecień 2018r. - listopad 2018r.  

Co oferujemy?  

  możliwość zapoznania się z zasadami działania samorządowej instytucji kultury;

  zdobycie doświadczenia w realizacji programu stypendialnego.

Czego oczekujemy? 

  wiedzy z zakresu pracy metodą projektową; 

  doświadczenia w pracy pozaszkolnej z młodzieżą; 

  dyspozycyjności zgodnie z ustalonym harmonogramem;

  zaangażowania i sumienności. 

 

Zgłoszenia wraz z CV przyjmujemy do dnia 30 marca 2018r. pod adresem mailowym: 

rekrutacjads@centrumjp2.pl 

Centrum Myśli Jana Pawła II 

studentów studiów  II stopnia/absolwentów kierunków: 
pedagogika, animacja kultury, polityka społeczna, 

socjologia i pokrewne  
 



 

zaprasza do odbycia praktyk  

  

Zakres praktyk w zależności od zainteresowań studenta/studentki: 

  wsparcie działań edukacyjnych, możliwość samodzielnego przygotowania i prowadzenia lekcji i 

warsztatów (wielokulturowych, obywatelskich, językowych itp.); 

  wsparcie działań pomocowych: porady zawodowe, prawne, informacyjne, psychologiczne; 

  przygotowywanie baz danych i wyszukiwanie informacji; 

  tworzenie tekstów i grafik na stronę internetową i na FB, promocja; 

  udział w organizacji projektów i wydarzeń kulturalnych m.in. wystawy, koncerty itp., możliwość 

samodzielnego przygotowania i przeprowadzenia wydarzeń kulturalnych; 

  sporządzanie dokumentacji fotograficznej imprez;  

  bieżące wsparcie działań i wydarzeń w Centrum oraz pierwszy kontakt z klientem. 

Czas realizacji: do uzgodnienia indywidualnie 

Co oferujemy?  

  nabycie wiedzy z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowej; 

  pracę w międzynarodowym, wielokulturowym środowisku i możliwość poznania ludzi z całego 

świata;   

  możliwość praktycznego zapoznania się z procesem organizacji imprez i przygotowywania 

wydarzeń oraz działań edukacyjnych i animacyjnych i/lub prowadzeniem działań pomocowych;  

  zdobycie doświadczenia w pracy asystenckiej. 

Czego oczekujemy? 

zainteresowania działaniami mieszczącymi się w profilu Centrum;  

 wysokiej kultury osobistej.  

Zgłoszenia wraz z CV przyjmujemy pod adresem mailowym:  

natalia@cww.waw.pl   

www.centrumwielokulturowe 

 

 

Centrum Wielokulturowe 
 

 

studentów kierunków humanistycznych, 

społecznych, prawa i nie tylko! 
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