
Organizacja praktyk pedagogicznych 
 

I. Każdy student ma obowiązek zaliczyć 150 godzin praktyk pedagogicznych. Studenci studiów I stopnia realizują praktyki 

pedagogiczne na II i III roku studiów. Studenci studiów II stopnia realizują praktyki pedagogiczne na I i II roku studiów. 
 

II. Praktyka pedagogiczna obejmuje różnorodne czynności pedagogiczne, związane z wypełnianiem roli nauczyciela w szkole. Ze 
względu na ich specyfikę i charakter wyodrębniono następujące jednostki strukturalne: 
 

1. Praktyka ogólno pedagogiczna          30 godzin 

 
Poznanie organizacji pracy różnych typów szkół i placówek oświatowych, dotyczy zagadnień organizacyjnych, podstaw 
prawnych, zasad administrowania i zarządzania szkołą. Student powinien poznać sposób dokumentacji nauki w szkole 
oraz formy wspomagania procesu dydaktycznego. 
 

2. Praktyka metodyczna w szkole muzycznej I stopnia       30 godzin 

 
Obserwowanie zajęć asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, prowadzenie zajęć wspólnie z nauczycielem i 
samodzielne prowadzenie zajęć 

 
3. Praktyka metodyczna w szkole muzycznej II stopnia        30 godzin 

 
Obserwowanie zajęć asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, prowadzenie zajęć wspólnie z nauczycielem i 
samodzielne prowadzenie zajęć 
 

4. Przygotowanie do praktyk metodycznych, konsultacje i omówienia prowadzonych lekcji  30 godzin 

 
Przygotowanie do zajęć, planowanie i omawianie zajęć, dyskusja, krytyczna analiza, wnioski do dalszej pracy 
pedagogicznej 

 
5. Kursy metodyczne, kursy mistrzowskie, konsultacje w Uczelni     30 godzin 

Udział w kursach mistrzowskich i kursach metodycznych, obserwowanie zajęć, hospitacje w Uczelni. 
III.   

1. Praktyki metodyczne w szkołach muzycznych I i II stopnia studenci odbywają w następujących szkołach: 

 

 POSM I st. im. H. Wieniawskiego w Poznaniu, ul. Solna 12 

 PSM I st. im. K. Kurpińskiego w Poznaniu, ul. Głogowska 90 

 POSM I st. nr 2 im. T. Szeligowskiego w Poznaniu, ul. Bydgoska 4 

 POSM II st. im. M. Karłowicza w Poznaniu, ul. Solna 12 

 PSM II st. im. F. Chopina w Poznaniu, ul. Głogowska 90 

 OSM II st. im. J. Kaliszewskiej w Poznaniu, ul. Głogowska 90 

 Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego, ul. Cegielskiego 1 (wokalistyka) 
 

2. Praktyki ogólnopedagogiczne odbywają się w: 

 

 POSM II st. im. M. Karłowicza w Poznaniu, ul. Solna 12 

 PSM II st. im. F. Chopina w Poznaniu, ul. Głogowska 90 
IV.   

1. Każdy student musi posiadać dzienniczek praktyk (do nabycia w pokoju 319, po uregulowaniu wpłaty za praktyki) 

 
2. W dzienniczku powinny znaleźć się potwierdzenia odbycia: 

 Praktyk ogólno pedagogicznych (30 godz. – zalicza dyrektor szkoły) 

 Praktyk metodycznych (60 godz. – zaliczają nauczyciele prowadzący zajęcia) 

 Udziału w kursach, warsztatach itp. (podpis prowadzącego kurs lub innego pedagoga) 
 

3. Całość praktyk zalicza Kierownik Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego na podstawie zapisów w dzienniczku 
 

4. Studenci, którzy wybrali szkoły przy ul. Solnej lub Bydgoskiej muszą oprócz dzienniczka praktyk posiadać umowę (druk 

do odbioru w pokoju 319), którą wypełnia i podpisuje nauczyciel prowadzący zajęcia  
 

5. Należy uregulować opłaty za praktyki pedagogiczne, zgodnie z zapisem w Regulaminie Studium. 
 

V. Praktyki metodyczne odbywane w szkołach: 

 
1. Studenci Wydziału II i V – 30 godzin w szkole I st. i 30 godzin w szkole II st. 

 
2. Studenci Wydziału III – praktyki mogą odbywać się także w Uczelni 

 
3. Studenci Wydziału I (kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki) mają praktyki z następujących przedmiotów: 

 
Szkoła I st. :  - kształcenie słuchu – 10 godzin 
  - audycje muzyczne – 7 godzin 
 
Szkoła II st.: - kształcenie słuchu – 10 godzin 
  - zasady muzyki – 7 godzin 
  - harmonia – 10 godzin 
  - historia muzyki z literaturą muzyczną – 10 godzin 
  - formy muzyczne – 6 godzin 


