
                                      Regulamin praktyk pedagogicznych  
 

I. Każdy student ma obowiązek zaliczyć minimum 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.  Praktyki  pedagogiczne są bezpłatne i  obejmują wszelkie zadania  pedagogiczne  związane z pracą  
nauczyciela w szkole. Ze względu na ich specyfikę i charakter wyodrębniono następujące podział:  
 
1.  Praktyka ogólnopedagogiczna 30 godzin 
Celem tej praktyki jest poznanie organizacji pracy różnych typów szkół i placówek oświatowych;  podstaw 
prawnych, zasad administrowania i zarządzania. Student powinien poznać sposób dokumentacji nauki w szkole 
oraz formy wspomagania procesu dydaktycznego. 
 
 
2. Praktyka metodyczno - przedmiotowa w szkole muzycznej I stopnia  ok.30 godzin  
Polega na obserwowaniu  zajęć, aktywnym towarzyszeniu  nauczycielowi  podczas lekcji, prowadzeniu zajęć 
wspólnie z nauczycielem, samodzielnym  prowadzeniu zajęć.  
 
 
3. Praktyka metodyczno- przedmiotowa w szkole muzycznej II stopnia, ok. 30 godzin  
Polega na obserwowaniu  zajęć,  aktywnym towarzyszeniu  nauczycielowi  podczas lekcji, prowadzeniu zajęć 
wspólnie z nauczycielem, samodzielnym  prowadzeniu zajęć.  
  
4. Przygotowanie do praktyk metodyczno – przedmiotowych, konsultacje i omówienia prowadzonych 
lekcji,  ok. 30 godzin  
W założeniu swym praktyka pedagogiczna skierowana jest w stronę poszukiwania skutecznych, atrakcyjnych i 
nowoczesnych form samodzielnego prowadzenia zajęć ( biblioteka, nagrania CD, praca z rekorderem  itp. oraz 
zdobywania doświadczeń pedagogicznych (dyskusja, krytyczna analiza, wnioski.) 
 
5. Kursy metodyczne, kursy mistrzowskie, konsultacje w uczelni,  ok.30 godzin  

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

6. Praktyka prowadzenia zespołów kameralnych  ( tylko wydz. Instrumentalistyki),  ok.60 godz. w 
Akademii Muzycznej 
 Praktyka prowadzenia zespołów wokalnych ( tylko Instytut Wokalistyki ), ok. 60 godz. w Akademii 
Muzycznej  
Polega na obserwowaniu  zajęć kameralnych,   aktywnym towarzyszeniu  nauczycielowi  podczas lekcji, 
prowadzeniu zajęć wspólnie z nauczycielem, samodzielnym  prowadzeniu zajęć.  
  
 
III. Praktyki metodyczno – przedmiotowe  można realizować  w różnych  szkołach muzycznych I i II 
stopnia, a  w Poznaniu: 
 
     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, 
 
2. W celu odbycia praktyk ogólnopedagogicznych  (30 godz.) należy utworzyć kilkuosobową grupę studentów i 
zwrócić się do dyrektora jednej z  wyżej wymienionych szkół.  

  
 
IV. 1. Każdy student musi posiadać dzienniczek praktyk i kartę praktyk prowadzenia zespołów kameralnych 
 
 W dzienniczka powinna  być wpisana nazwa przedmiotu  oraz potwierdzenie udziału w :  
 
 - praktykach  ogólnopedagogicznych (30 godz. – zalicza dyrektor szkoły)  

 - praktykach  metodyczno – przedmiotowych (90 godz. – zaliczają nauczyciele prowadzący zajęcia) 

 - kursach, warsztatach itp. ( ok 30 godz.  - podpis prowadzącego kurs lub innego pedagoga)  

  



 

W karcie praktyk prowadzenia zespołów kameralnych wykładowcy AM zaliczają udział w praktykach 
prowadzenia zespołów kameralnych ( 60 godz.) 

 

 
V.  Studenci Instytutu Wokalistyki  mogą odbywać praktyki  metodyczno – przedmiotowe  także w Akademii 
Muzycznej. 
 
VI . Umiejętności studentów realizujących Praktyki Pedagogiczne w ramach Studium Pedagogicznego muszą być 
poddane  ocenie. W związku z tym, wszyscy Słuchacze Studium  proszeni są o pobranie ze strony internetowej 
Studium Pedagogicznego karty Punktowa Ocena Praktyk Pedagogicznych w celu przedłożenia jej pedagogowi  
prowadzącemu  praktyki. Po zakończeniu cyklu zajęć i przeprowadzeniu lekcji pokazowej pedagog dokonuje 
oceny studenta. 
 
Wypełnioną kartę Punktowa Ocena Praktyk Pedagogicznych należy złożyć w sekretariacie Studium  

Pedagogicznego razem z Dzienniczkiem Praktyk Pedagogicznych po zakończonych praktykach. Ocena w 

indeksie będzie oceną wyliczoną ze średniej punktowej zawartej w  karcie Punktowa  Ocena  Praktyk 

Pedagogicznych. 

VII.  Całość praktyk zalicza  na ocenę Koordynator Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego na podstawie 
zapisów w dzienniczku praktyk  oraz Punktowej Oceny Praktyk Pedagogicznych. 


