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Umiejscowienie w planie studiów:

Semestr I: Semestr II:

Semestr III: Realizacja dowolna Semestr IV: Realizacja dowolna

Semestr V: Realizacja dowolna Semestr VI: 30/Z/2    Pr. ogólnopedagogiczne 
120/K/8 Pr. metodyczno- przedmiotowe

Prowadzący zajęcia 

      Praktyki ogólnopedagogiczne  - dyrektorzy szkól muzycznych   
      Praktyki metodyczno – przedmiotowe -   nauczyciele ze szkół ( między innymi): 
                           POSM I st. im. H. Wieniawskiego w Poznaniu, ul. Solna 12  
                           POSM I st. nr 2 im. T. Szeligowskiego w Poznaniu, ul. Bydgoska 4  
                           POSM II st. im. M. Karłowicza w Poznaniu, ul. Solna 12  
                           Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego, ul. Cegielskiego 1  
                           Katedralna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. ul. Filipińska 4 
                             Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu: ul. Głogowska 90, 60-262 Poznań, 

     Wybitni artyści – kompozytorzy i teoretycy muzyki prowadzący kursy, warsztaty muzyczne,   
wykłady, konferencje 



Cele i założenia przedmiotu

- zapoznanie się ze specyfiką   szkół muzycznych w kontekście zadań artystycznych, edukacyjnych,  
opiekuńczo- wychowawczych; 
- poznanie sposobu funkcjonowania szkoły muzycznej, organizacji pracy, prowadzenia  
dokumentacji: 
- zrozumienie specyfiki pracy nauczyciela muzyki i innych  uczestników procesów pedagogicznych 
w kontekście  rozwoju artystycznego i emocjonalnego ucznia;   
-  nabywanie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą; 
- konfrontowanie nabytej wiedzy pedagogicznej z rzeczywistością szkolną; 
- wdrożenie  do przyszłej pracy zawodowej;  
-  weryfikacja i zastosowanie zdobytej w trakcie studiów wiedzy i umiejętności pedagogicznych oraz 
praktyczne przygotowanie do pełnienia obowiązków  pedagoga ; 
- doskonalenie warsztatu zawodowego i artystycznego nauczyciela  oraz  umiejętności 
pedagogicznych; 
- przygotowanie  do wykonywania czynności nauczyciela: organizacyjnych, dydaktycznych, 
artystycznych, terapeutycznych ( związanych z publiczną prezentacją muzyki) i wychowawczych; 
- dokonanie obserwacji niezbędnych do wyjaśnienia pojawiających  na zajęciach zagadnień 
teoretycznych, artystycznych  i metodycznych  
- rozwijanie uzdolnień, zainteresowań i postaw pedagogicznych; 
- wdrażanie do planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć; 
- rozwijanie umiejętności analizy pracy nauczyciela podczas wspólnego omawiania lekcji 
prowadzonej przez nauczyciela prowadzącego praktykę  indywidualną,  
- rozwijanie umiejętności analizowania własnej pracy,  jej efektów; 
- rozwijanie umiejętności samodzielnego opracowania planu zajęć oraz prowadzenie zajęć z 
uwzględnieniem indywidualnych potrzeb,  możliwości i zdolności  dziecka/ucznia, także  przy 
użyciu najnowszych technik komputerowych 
- rozwijanie aktywnego uczestnictwa  i  organizacji działań artystyczno- edukacyjnych 
- obserwacja, pod  nadzorem opiekuna, różnych form działalności dydaktyczno-wychowawczych 
realizowanych w szkołach muzycznych przez nauczycieli, wychowawców, pedagogów i 
psychologów  szkolnych, logopedów, innych specjalistów. 
- doskonalenie własnego  warsztatu artystycznego  i pedagogicznego z wykorzystaniem 
nowoczesnych środków i metod pozyskiwania informacji i materiałów; 
- umiejętne komunikowanie  się z uczniem, rodzicami i specjalistami uczestniczącymi w procesie 
dydaktyczno – wychowawczym; 
- poszukiwanie   sposobów  aktywizowania ucznia do samodzielnej pracy w domu. 



Wymagania wstępne

Student podejmujący praktykę pedagogiczną powinien  dysponować wiedzą, umiejętnościami i 
kompetencjami społecznymi  z zakresu swojej muzycznej specjalności oraz psychologii, pedagogiki, 
dydaktyki i metodyk specjalistycznych, które nabył na I roku Studium Pedagogicznego. 
I tak: 
1.w zakresie wiedzy powinien: 
- posiadać znajomość warsztatu muzycznego dyrygenta z uwzględnieniem szerokiej znajomości 
teorii muzyki ( w tym historia, zasady muzyki, kształcenie słuchu…) 
- znać ( w szerokim zakresie) literaturę muzyczną  
-  znać i  rozumieć proces rozwoju ogólnego i artystycznego, socjalizacji, wychowania oraz uczenia 
się dziecka; 
- posiadać wiedzę z zakresu dydaktyki ogólnej i metodyki  związanej z edukacją muzyczną; 
- posiadać intuicję popartą wiedzą i doświadczeniem   z zakresu psychologii muzyki;  

2 .w zakresie umiejętności powinien: 
- znać metody realizacji  zadań  dydaktycznych, artystycznych , wychowawczych  i opiekuńczych; 
- samodzielnie dostosować program nauczania do możliwości (zdolności) ucznia; 
- samodzielnie ocenić poziom wiedzy muzycznej ucznia, znaleźć rozwiązania rozwijające jego 
warsztat techniczny; 
- posiadać narzędzia do  umiejętnego komunikowania się z uczniem, rodzicami i specjalistami 
uczestniczącymi w procesie dydaktyczno – wychowawczym; 
- znajdować niekonwencjonalne sposoby aktywizowania ucznia do samodzielnej pracy w domu  i 
chęci uczestnictwa we wszelkich wydarzeniach muzycznych 

3. w zakresie kompetencji powinien: 
- cechować się wrażliwością, postawą etyczną i prospołeczną,  empatią, otwartością, refleksyjnością  
i  odpowiedzialnością; 
- umiejętnie wspierać stabilny rozwój i wrażliwość ucznia w trakcie pracy nad warsztatem 
teoretycznym i dyrygenckim 
 - znać mechanizmy opieki nad uczniem w trakcie koncertu czy występu publicznego (rzetelna 
analiza przyczyn porażki lub sukcesu artystycznego).   



TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU 

Semestr III

Praktyki metodyczno- przedmiotowe  (zajęcia zbiorowe, szkoła muzyczna I stopnia): 
Hospitowanie zajęć: 
- przygotowanie 
- obserwacja 
- analiza i wnioski końcowe  

Semestr IV

Praktyki metodyczno- przedmiotowe (zajęcia zbiorowe, szkoła muzyczna I stopnia):                                                                                                                                              
Samodzielne prowadzenie zajęć – lekcja pokazowa:: 
- student samodzielnie prowadzi zajęcia według scenariusza dostosowanego do poziomu wiedzy uczniów, programu nauczania, zaakceptowanego 
wcześniej przez nauczyciela przedmiotu; 
- student wprowadza własne rozwiązania metodyczne,  wykorzystując wiedzę własną kreatywność  i inwencję; 
- po zajęciach student dokonuje wraz z pedagogiem samooceny i analizy: celów zajęć, doboru środków dydaktycznych, metod nauczania i uczenia się, 
form organizacyjnych, sposobu oceny pracy uczniów, metod pobudzających aktywność dzieci …itd. 

Semestr V

Praktyki  metodyczno- przedmiotowe  ( zajęcia zbiorowe, szkoła muzyczna II stopnia):  
Hospitowanie zajęć: 
- przed zajęciami prowadzący je nauczyciel powinien podać cele i tematykę lekcji; 
- po obserwacji zajęć prowadzący praktyki odbywa rozmowę pohospitacyjną ze studentem; 
- student dokonuje notatek w celu zapamiętania metod dydaktycznych i wychowawczych  stosowanych przez nauczyciela podczas zajęć. 
 

Semestr VI



Praktyka metodyczno- przedmiotowa ( zajęcia zbiorowe szkoła muzyczna  II stopnia):  
Samodzielne prowadzenie zajęć – lekcja pokazowa: 
- student samodzielnie prowadzi zajęcia według scenariusza, dostosowanego do poziomu wiedzy uczniów, programu nauczania, zaakceptowanego 
wcześniej przez nauczyciela przedmiotu; 
- student wprowadza własne rozwiązania metodyczne,  wykorzystując wiedzę, kreatywność  i inwencję; 
- po zajęciach student dokonuje   wraz z pedagogiem  samooceny  i analizy: celów zajęć, doboru środków dydaktycznych, metod nauczania i uczenia 
się, form organizacyjnych, sposobu oceny pracy uczniów,  metod pobudzających aktywność dzieci …itd. 

Praktyki ogólnopedagogiczne  -   poznanie w muzycznej placówce edukacyjnej: 
 - struktury, organizacji, sposobu dokumentacji i funkcjonowania szkoły ,  
- planu pracy dydaktycznej, artystycznej, wychowawczej  i opiekuńczej 
- zadań  dydaktycznych  i wychowawczych  innych  pracowników szkoły



    

Kod efektu 
uczenia się 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Charakterystyka

II stopnia 
PRK I stopnia 

PRK 

W

PP1_W03
Zna elementy dzieła muzycznego, style i związane z nimi tradycje wykonawcze niezbędne do wyrażania własnych 
koncepcji artystycznych z uwzględnieniem aspektów pedagogicznych P6S_WG

P6U_W

PP1_W04 

PP1_W10

Zna pojęcia z zakresu harmonii i kontrapunktu w aspekcie wykorzystania ich do analizy utworów i własnych oraz do 
działalności pedagogicznej 

Funkcjonowanie człowieka( dziecka) w aspekcie sprawności fizycznej i zdrowia 

P6S_WG

P6U_W

U

PP1_U07

Potrafi zastosować wiedzę z zakresu instrumentoznawstwa i zasad muzyki oraz sposobów notacji dzieła muzycznego w 
obszarze danej specjalności P6S_UW

P6U_U

PP1_U14

Potrafi przygotować i zaprezentować ( podczas lekcji) wypowiedzi w formie ustnej, pisemnej i multimedialnej dotyczące 
zagadnień związanych ze studiowanym kierunkiem i specjalnością, na temat realizacji i interpretacji materiału 
muzycznego w aspekcie szeroko pojmowanych kwestii dotyczących obszaru sztuki i pedagogiki

P6S_UK

P6U_U

K
PP!_K01

Jest gotów do analizy zebranych informacji oraz formułowania krytycznej argumentacji, z także podejmowania  
ciągłego rozwoju osobistego i pogłębiania kompetencji zawodowych i pedagogicznych P6S-KK

P6U_K

PP1_K04 Jest gotów do efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności i zdolności kreatywnego myslenia podczas 
rozwiązywania problemów pedagogicznych

P6S_KO P6U_K

PP1_K09 Jest gotów do efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie P6S_KR P6U_K



Metody kształcenia 

przygotowanie wstępne do pracy nad zagadnieniami  muzycznymi, (wybór środków metodycznych, warsztatowych, ćwiczeń, 
charakterystycznych przykładów muzycznych…..) 
praca z tekstem, dyskusja i analiza 
rozwiązywanie zadań warsztatowych/ zagadnień teoretycznych 
rozwiązywanie zadań artystycznych 
praca indywidualna 
praca w grupach – zajęcia teoretyczne 
prezentacja nagrań CD i DVD 
uczestnictwo w warsztatach i kursach muzycznych 
hospitowanie zajęć, obserwacja, analiza, diagnoza 
analiza zagadnień warsztatowych w sztuce dyrygentury  i  w teorii muzyki 
uczenie się w oparciu o znajomość zasad muzyki  i kontekstu historyczno- kulturowego 
rozwiązywanie problemów wspólnie z pedagogiem prowadzącym praktyki oraz uczniami 
rozwiazywanie zagadnień muzycznych w oparciu o materiały muzyczne prezentowane w radiu, filharmonii, operze 
kształcenie zdalne

Metody weryfikacji 
efektów uczenia się 

Wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny Kod efektu uczenia się  

test ewaluacyjny wiedzy( dyrektorzy szkół)  
rozmowa, dyskusja, analiza, stosowanie odpowiednich środków 
metodycznych 

PP1_ W03, W04,W10, U07, U14

samodzielne prowadzenie lekcji -lekcja pokazowa -  Punktowa 
Ocena Praktyk Pedagogicznych ( ocena pedagoga)

PP1_ W03, W04,W10, U07, U14, K01,K04,K09



Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Warunki zaliczenia:

Aktywne uczestniczenie w hospitacjach zajęć i w praktykach ogólnopedagogicznych, współtowarzyszenie w 
przeprowadzanych zajęciach, aktywna współpraca z pedagogiem, samodzielne prowadzenie zajęć  

Warunki egzaminu:
Lekcja pokazowa - ocena studenta przez pedagoga prowadzącego praktyki w zakresie: 
- przygotowania do samodzielnego prowadzenia zajęć ( znajomość literatury muzycznej) 
- prawidłowej oceny poziomu umiejętności  ucznia ( dotyczy dyrygentury i przedmiotów teoretycznych)  
- prawidłowego zastosowania środków dydaktycznych 
- ocena efektów końcowych pracy z uczniem 

NAKŁAD PRACY STUDENTA  Ilość godzin: Punkty ECTS: 

Godziny realizowane przy udziale nauczyciela akademickiego 30 
120

10
Ilość godzin samodzielnej pracy studenta  

60
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