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KSZTAâCENIE NAUCZYCIELI MUZYKI
W ZAKRESIE EDUKACJI MEDIALNEJ

ABSTRACT. Rosięski Adam, Ksztaãcenie nauczycieli muzyki w zakresie edukacji medialnej [Music teachers’ educational process in the field of media education]. „Neodidagmata” 35, Poznaę 2013,
Adam Mickiewicz University Press, pp. 83–101. ISBN 978-83-232-2685-7. ISSN 0077-653X.
The author of this article, who is aware of the shortage of specialized literature concerning the
connection between music pedagogy and IT, aims to pass on general knowledge of music-related IT
to music teachers and present exercises which are based on working on a PC and which were created for the purpose of developing a child’s music skills. The aim of these exercises is to make it
possible to assess students’ knowledge more quickly and to stimulate their interest in this subject.
Additional studies show a new way to educate teachers with the aim of improving their skills in
using digital technology during music classes. The topic of this article is interesting and up-to-date
because it connects specialized disciplines such as pedagogy, IT, media education and music education. A thorough knowledge of these subjects improves music teachers’ versatility and skills as well
as the quality of their teaching.
Adam Rosięski, Akademia Sztuk Pičknych w Gdaęsku, Mičdzywydziaãowy Instytut Nauk o Sztuce, Zakãad
Nauk Humanistycznych, Targ Wčglowy 6, 80-836 Gdaęsk, Polska – Poland.

Ksztaãcenie to
[…] ogóã czynnoĤci i procesów umoİliwiajĈcych ludziom poznanie przyrody, spoãeczeęstwa i kultury, a zarazem uczestnictwo w ich przeksztaãcaniu, jak równieİ osiĈgničcie moİliwie wszechstronnego rozwoju sprawnoĤci fizycznych i umysãowych,
zdolnoĤci i uzdolnieę, zainteresowaę i zamiãowaę, przekonaę i postaw oraz zdobycie poİĈdanych kwalifikacji zawodowych. W ostatnich latach coraz czčĤciej przez
ksztaãcenie rozumie sič ãĈcznie nauczanie i uczenie sič. Proces ksztaãcenia, w którym
uczestniczy jednostka, moİe byþ organizowany przez instytucjč, uwãacza rodzinč
i szkoãč, jak i przez pojedyncze osoby, ksztaãcenie moİe byþ podejmowane samorzutnie przez jednostkč jako samoksztaãcenie1.
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Termin ksztaãcenie jest pojčciem bardzo szerokim i dotyczy róİnych
aspektów. W niniejszej pracy skupiono sič na kilku problemach, które, choþ
zawčİajĈ bardzo rozlegãy obszar doĤwiadczeę skãadajĈcych sič na proces
zdobywania wiedzy, nakierowujĈ nas na konkretnĈ propozycjč ksztaãcenia.
Gwaãtowny postčp technologiczny, który zauwaİalny jest od kilkunastu
lat, sprzyja dynamicznemu rozwojowi nowych Įródeã informacji. Obok
narzčdzi tradycyjnych, takich jak: ksiĈİka, dãugopis, kreda, pianino, tablica,
pojawiajĈ sič niekonwencjonalne – Internet, keyboard, komputer wraz
z caãym osprzčtem multimedialnym. Permanentna i ciĈgle postčpujĈca
komputeryzacja, dostčpnoĤþ komputerów we wszelkich dziedzinach İycia
ludzkiego powoduje, İe mãodzi ludzie budujĈ nowy rodzaj spoãeczeęstwa;
jest to zbiorowoĤþ multimedialna, która w wielu dziedzinach korzysta
z komputera2. Szybki rozwój takich nowoczesnych narzčdzi oraz coraz
wičksza ich dostčpnoĤþ powoduje, İe przewaİnie kaİdy uczeę ma w domu
komputer. âatwy dostčp do informacji uzyskiwanych drogĈ elektronicznĈ
sprawia, İe komputer jest nieodzowny w İyciu, kulturze i edukacji mãodego czãowieka3. Z tego powodu komputer moİe byþ uznany za narzčdzie
efektywne w procesie edukacji muzycznej ucznia. Szeroko stosowane multimedia pozwalajĈ na przekazywanie i ãĈczenie róİnych treĤci w jednĈ wiadomoĤþ skorelowanĈ z róİnymi dziedzinami sztuki oraz podawanie informacji w przystčpnej formie w postaci: animacji komputerowej, grafiki,
dĮwičku, wyĤwietlanego tekstu, filmu oraz elementów interaktywnych
(dynamicznych), którymi sterowaþ moİe uczeę4.
Zwolnienie dynamicznego rozwoju i postčpu w dostčpie do teleinformacji spowodowane jest przewaİnie przez samego czãowieka. Kierowanie
sič przestarzaãymi zasadami i przyzwyczajeniami, nastawienie konserwatywne i negatywne w stosunku do nowych mediów przyczynia sič do zahamowania rozwoju naszych podopiecznych. NieznajomoĤþ podstawowej
obsãugi komputera nie zwalnia z odpowiedzialnoĤci, jakĈ bierze na siebie
nauczyciel muzyki podczas nauczania5.
Multimedia (ãac. multum + medium) sĈ to media, które ilustrujĈ scalenie
kilku odmiennych postaci transmisji informacji (np.: tekstu, dĮwičku, animacji, grafiki, filmu), dostarczajĈ adresatowi informacje bĈdĮ rozrywkč.
Multimedia wykorzystywane sĈ w wielu dziedzinach, czčsto czerpiĈ
z technik tradycyjnych; tworzĈc sztukč (wizualnĈ, muzycznĈ), same sič niĈ
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E. Gajek, 2008, s. 18–19.
L. Pawelski, 2003, s. 84–85.
4 B. Fioãek-Lubczyęska, 2004, s. 106–107.
5 R. Tadeusiewicz, 2001, s. 15–20.
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stajĈ6. Dzisiaj multimedia rozwijajĈ sič na róİnych szczeblach nauki
i sztuki tak dynamicznie, İe tworzĈ odrčbny przedmiot interesujĈcy zarówno pod wzglčdem naukowym, jak i artystycznym, stĈd moİemy Ĥmiaão
mówiþ o pojčciu „sztuka medialna”.

PROBLEMATYKA BADAĘ
Celem prowadzonych badaę byão wykazanie, czy nauczyciele muzyki
korzystajĈ w procesie ksztaãcenia dzieci i mãodzieİy z nowoczesnych Ĥrodków dydaktycznych, a takİe czy znajĈ i zgãčbiajĈ swĈ wiedzč dotyczĈcĈ
obsãugi dostčpnych oprogramowaę. Waİnym etapem pracy naukowej jest
dobór próby osób badanych, czyli „wyselekcjonowanie dla celów badawczych pewnej ich liczby spoĤród okreĤlonej zbiorowoĤci ludzi, którymi
badacz jest zainteresowany. ZbiorowoĤþ tč nazywa sič w metodologii populacjĈ lub zbiorowoĤciĈ generalnĈ albo populacjĈ generalnĈ, a osoby wyselekcjonowane próbĈ lub próbkĈ”7.
PróbĈ badawczĈ objčto 56 osób w wieku 25–56 lat (z czego 36 osób to
kobiety). Wymienione osoby majĈ wyksztaãcenie wyİsze magisterskie
w zakresie edukacji muzycznej. Respondenci sĈ nauczycielami muzyki w
klasach podstawowych i gimnazjalnych szkóã ogólnoksztaãcĈcych w Gdaęsku, Sopocie i Gdyni.
Naleİy pamičtaþ, İe dobru próby dokonaþ moİna na dwa sposoby –
poprzez dobór losowy lub celowy. Dobór losowy polega na wybraniu osób
z danej populacji w sposób przypadkowy, a nie przemyĤlany, zaplanowany. Celowy dobór badanych wiĈİe sič z wyselekcjonowaniem osób z okreĤlonej populacji przez samego badacza8. StĈd dobór próby w niniejszym
badaniu moİna uznaþ za celowo-losowy, gdyİ speãnia kryteria obu prób.

METODA BADAWCZA
Na potrzeby niniejszej pracy, w celu zgãčbienia i zweryfikowania pewnych twierdzeę, posãuİono sič metodĈ sondaİu diagnostycznego. Wedãug
T. Pilcha sondaİem diagnostycznym nazywamy
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P. Adamczewski, 2005, s. 135.
7 M. âobocki, 2004, s. 40.
8 Tamİe.
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[…] sposób gromadzenia wiedzy o atrybutach strukturalnych i funkcjonalnych oraz
dynamice zjawisk spoãecznych, opiniach i poglĈdach wybranych zbiorowoĤci, nasilaniu sič i kierunkach rozwoju okreĤlonych zjawisk i wszelkich innych zjawisk instytucjonalnie nie zlokalizowanych – posiadajĈcych znaczenie wychowawcze – w oparciu o specjalnie dobranĈ grupč reprezentujĈcĈ populacjč generalnĈ, w której badane
zjawisko wystčpuje9.

SpoĤród technik omawianego sondaİu wybrano ankietč, poniewaİ
umoİliwia ona otrzymanie peãnych i rzeczowych odpowiedzi udzielanych
przez respondentów. Wedãug T. Pilcha ankieta jest
[…] technikĈ gromadzenia wiadomoĤci, polegajĈcĈ na wypeãnieniu, najczčĤciej samodzielnie, przez badanego specjalnych kwestionariuszy, na ogóã o wysokim stopniu standaryzacji, w obecnoĤci lub czčĤciej bez obecnoĤci ankietera. […] Daje ona
wiedzč obszernĈ, informuje, nie wyjaĤnia, o zjawisku rozlegãym lub duİych grupach10.

Natomiast K. Konarzewski uwaİa, İe ankieta
[…] jest to ustalona lista pytaę, którym towarzyszy mniej lub bardziej zamkničty
zbiór odpowiedzi11.

Ankieta zostaãa zbudowana z czterech pytaę zamkničtych oraz jednego
otwartego, na które respondenci mogli udzielaþ konkretnych odpowiedzi.

WYNIKI BADAĘ
Na rycinie 1 przedstawiono, İe badani w przewaİajĈcej czčĤci, ponad
64% ankietowanych, znajĈ podstawy obsãugi komputera wraz z zastosowaniem polecanych produktów firmy Microsoft Office. Dzički temu oprogramowaniu moİliwe jest tworzenie dokumentów tekstowych, wykresów,
tabel oraz prezentacji multimedialnych. Posãuİyþ one mogĈ w przygotowywaniu prac klasowych, sprawdzianów, jak równieİ do preparowania
podstawowych i zaawansowanych prezentacji wyĤwietlanych za pomocĈ
projektora multimedialnego. 14,28% respondentów uwaİa, İe nie zna podstawowej obsãugi komputera wraz z oprogramowaniem Microsoft Office,
natomiast 21,44% ankietowanych nie potrafião okreĤliþ, na jakim poziomie
zna obsãugč komputera, stĈd zaznaczali odpowiedĮ „nie wiem”.
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T. Pilch, 1998, s. 51.
10 Tamİe, s. 86–87.
11 K. Konarzewski, 2000, s. 138.
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Ryc. 1. Czy Pan/i dobrze zna podstawowĈ obsãugč komputera wraz z oprogramowaniem Microsoft Office?
ĭródão: opracowanie wãasne

Odpowiedzi na drugie pytanie obnaİyãy prawdč na temat zastosowania
komputerów i szeroko pojčtych multimediów przez nauczycieli muzyki
w celu realizacji zaãoİeę przedmiotowych. Okazaão sič, İe poãowa ankietowanych w ogóle nie wykorzystuje komputera wraz ze stosownym oprogramowaniem w procesie dydaktycznym. Zaledwie ponad 35% zadeklarowaão, İe wykorzystuje komputer na zajčciach muzycznych, ale bardzo
rzadko. Natomiast ponad 14% ankietowanych stwierdzião w komentarzach,
İe uİywajĈ komputera i osprzčtu multimedialnego kilka razy w ciĈgu roku –
co zgadzaão sič z odpowiedziĈ „rzadko”. Naleİy nadmieniþ, İe ani razu nie
zostaãa wybrana odpowiedĮ „czčsto” czy „na kaİdych zajčciach”.
Kolejne pytanie dotyczyão umiejčtnoĤci zastosowania oprogramowania
muzycznego, wspierajĈcego dziaãalnoĤþ dydaktycznĈ nauczyciela muzyki.
Okazaão sič, İe 57,14% respondentów nie zna nowego oprogramowania,
a nawet nie potrafi wymieniþ jego nazwy. Natomiast 21,43% badanych
stwierdzião, İe zna oprogramowanie komputerowe, które nie jest juİ najnowsze. Kolejne 21,43% respondentów nie potrafião dokãadnie stwierdziþ,
czy zna takie oprogramowanie lub czy potrafi sič nim posãugiwaþ, dlatego
ponad jedna piĈta ankietowanych zaznaczyãa odpowiedĮ „nie wiem”.
StĈd wydawaþ by sič mogão, İe naleİaãoby przedstawiþ obecnym, jak
i przyszãym nauczycielom muzyki stosowne oprogramowanie muzyczne,
które powinno byþ poãĈczone z przeszkoleniem pedagoga w zakresie obsãugi i umiejčtnoĤci korzystania z programu.
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Ryc. 2. Jak czčsto korzysta Pan/i z komputera z oprogramowaniem muzycznym w procesie dydaktycznym?
ĭródão: opracowanie wãasne

Ryc. 3. Czy zna Pan/i oprogramowanie komputerowe, które wspiera dziaãalnoĤþ dydaktycznĈ nauczyciela na lekcjach muzyki w zakresie edukacji muzycznej uczniów?
ĭródão: opracowanie wãasne

Przedostatnie pytanie miaão wykazaþ, czy respondenci sĈ zainteresowani ksztaãceniem w zakresie obsãugi komputera przy uİyciu odpowiedniego
oprogramowania i jego zastosowania na lekcjach muzyki. 78,57% badanych

Ksztaãcenie nauczycieli muzyki w zakresie edukacji medialnej

89

odpowiedziaão, İe widzĈ sens takiego ksztaãcenia i chčtnie wzičliby udziaã
w szkoleniu, które ukazywaãoby nowe perspektywy korzystania z dobrodziejstw informatyki na zajčciach z muzyki. Niejednokrotnie nauczyciele
wskazywali, İe na rynku brak jest wspomnianych szkoleę dotyczĈcych wykorzystania komputera na poszczególnych zajčciach lekcyjnych. Wyãania
sič nowy problem, który nie tylko dotyczy muzyki, ale równieİ innych
przedmiotów. Najwičcej szkoleę w zakresie obsãugi komputera organizuje
sič dla informatyków, natomiast o nauczycielach innych przedmiotów zapomina sič. Nauczyciele skazani sĈ wičc na samoksztaãcenie, które nie zawsze speãnia ich oczekiwania. Natomiast 21,43% badanych stwierdzião, İe
nie widzi sensu szkolenia muzyków w zakresie informatycznego przygotowania do lekcji muzyki, sĈdzĈc, İe moİe to niewiele zmieniþ.

Ryc. 4. Czy w ramach kursu bĈdĮ szkolenia chciaãaby Pani/chciaãby Pan poszerzyþ swój
zakres wiedzy i umiejčtnoĤci w zakresie wykorzystania komputera i stosownego oprogramowania na lekcjach muzyki?
ĭródão: opracowanie wãasne

W przypadku ostatniego pytania: „W jakich celach stosuje Pan/i komputer na zajčciach muzyki?”, pojawiaãy sič wyãĈcznie cztery odpowiedzi:
prezentacja filmu,
prezentacja multimedialna,
odtwarzanie utworu muzycznego,
wyĤwietlanie grafiki i zdjčþ.
1
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WNIOSKI
Wnioski nasuwajĈce sič z wyników badania sĈ bardzo klarowne. Okazuje sič, İe nauczyciele muzyki czčsto nie nadĈİajĈ za rozwojem technologicznym swoich uczniów, co moİe mieþ niebagatelny wpãyw na edukacjč
podopiecznych. Brak fachowej literatury dla nauczyciela muzyki z dziedziny muzyki i informatyki, luka w zakresie wykorzystania multimediów
w ksztaãceniu muzycznym dziecka pogãčbiajĈ problem, który dotyka doĤþ
duİĈ czčĤþ spoãecznoĤci nauczycielskiej zajmujĈcej sič nauczaniem muzyki.
W wičkszoĤci oĤrodków wyİszego szkolnictwa muzycznego w Polsce
problem dopiero zaczyna byþ zauwaİany, stĈd niewĈtpliwie bardzo dobrym pomysãem jest wprowadzenie przedmiotu multimedia w edukacji
muzycznej bĈdĮ poãĈczenie dwóch specjalnoĤci – edukacji muzycznej i multimediów. ZdobytĈ w ten sposób wiedzč trudno przeceniþ, poniewaİ
umoİliwia ona przede wszystkim zbliİenie dwóch osób – ucznia i nauczyciela. Czčsto mówi sič o trudnej mãodzieİy, którĈ spotkaþ moİna na wszelkich szczeblach edukacyjnych, w tym przypadku komputer jako medium
moİe byþ sposobem dojĤcia do trudnego wychowanka i pomocĈ dla nauczyciela w przeãamaniu barier poprzez zaciekawienie uczniów danym
przedmiotem. Dodatkowo dzički interaktywnej prezentacji nawet trudnych
zagadnieę tematyka zajčþ moİe byþ przystčpniejsza i szybciej zrozumiana.
Wyniki badaę prezentowane w niniejszej pracy odkrywajĈ nowy problem dotyczĈcy wykorzystania multimediów do realizacji zaãoİeę edukacyjnych poszczególnych przedmiotów. Temat ten, choþ tak waİny, aktualny
i ponadczasowy, jest czčsto zapominany.
Nowatorskie nauczanie muzyki, opierajĈce sič na urozmaicaniu procesu
dydaktycznego przez zastosowanie komputera w celu wytworzenia i pobudzenia aktywnoĤci wãasnej uczniów, powinno byþ wspomagane nowymi
metodami oddziaãywaę i nauczania, obok których nie moİe przechodziþ
obojčtnie, szczególnie nauczyciel12.
Ludzie zwykle pamičtajĈ:
– „10% tego, co czytajĈ
– 20% tego, co sãyszĈ
– 30% tego, co widzĈ
– 50% tego, co widzĈ i sãyszĈ
– 70% tego, co mówiĈ
– 90% tego, co mówiĈ podczas wykonywania”13.
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B. Kubiczek, 2006, s. 5–15.
13 G. Dryden, J. Vos, 2011, s. 100.
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WYBRANE PROPOZYCJE I PRZYKâADY
ZASTOSOWANIA OPROGRAMOWANIA W NAUCZANIU MUZYKI
Szereg problemów pojawiajĈcych sič we wspomnianych badaniach to
wynik braku na rynku wydawniczym jakichkolwiek tutoriali, opisów lub
pozycji, które pomogãyby nauczycielom muzyki na zajčciach lekcyjnych
w korzystaniu z nowego oprogramowania.
WidzĈc niepokojĈcy stan rzeczy, dotyczĈcy niedostatecznej umiejčtnoĤci
w czerpaniu z moİliwoĤci komputera na lekcjach muzyki, przedstawiono
poniİej wybrane propozycje i przykãady zastosowania oprogramowania
wraz z moİliwoĤciĈ nakierowania nauczycieli na pewne aspekty ich ksztaãcenia równieİ w zakresie szeroko pojčtych multimediów.
Ksztaãcenie obejmuje caãoksztaãt doznaę, które skãadajĈ sič na proces
pozyskiwania wiedzy, umiejčtnoĤci oraz rozumienia ich przez czãowieka.
Pojčcie ksztaãcenia dotyczy równieİ uczenia sič i nauczania. Czčsto mówi
sič, İe proces uczenia trwa przez caãe İycie, co bezpoĤrednio moİna odnieĤþ
do zawodu nauczyciela, który ciĈgle doskonali wãasne metody, równieİ
przez samoksztaãcenie. StĈd czčsto staİ i wiedza nauczyciela sĈ bardzo cenne i stanowiĈ istotne Įródão wiedzy dla nauczycieli mãodszych. Proces
ksztaãcenia dotyczy nauczania i wychowania. Podlegãy jest szerszemu terminowi – edukacji14.
Dzisiejsze ksztaãcenie nauczycieli muzyki to inaczej sztuka nauczania,
która opiera sič na edukacji i wyksztaãceniu osób dorosãych. Edukacja w
dziedzinie sztuki multimedialnej ma na celu przygotowanie nauczyciela
muzyki do pracy jako czãowieka o szerokich horyzontach, znajĈcego przeszãoĤþ, potrafiĈcego pokonaþ teraĮniejszoĤþ oraz patrzĈcego z otwartymi
oczyma w przyszãoĤþ15. Dodatkowe pojawienie sič nowych obszarów pracy,
takich jak multimedia, powoduje, İe nauczyciel muzyki powinien byþ aktywny oraz otwarty na wszelkie nowinki technologiczne (na przykãad coraz
czčĤciej spotykany dziennik elektroniczny, dzički któremu rodzice mogĈ
sprawdziþ przez Internet oceny swoich pociech, nie wychodzĈc z domu).
Samo ksztaãcenie nauczycieli muzyki w zakresie multimediów powinno
przebiegaþ hermeneutyczne i wielopãaszczyznowo, a wielotorowoĤþ tego
ksztaãcenia opiera sič na praktycznym wykorzystaniu i umiejčtnoĤci obsãugi
komputera oraz urzĈdzeę mu podlegãych, takich jak:
– projektor multimedialny,
– zewnčtrzne karty muzyczne,
– cyfrowe instrumenty muzyczne (keyboard, gitara, instrumenty dčte,
perkusja),
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K. Kruszewski, 2004, s. 20–21.
15 Tamİe, s. 11–12.
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– tablica interaktywna,
– mata cyfrowa (muzyczna),
– mikrofon.
Edukacja nauczycieli, nastawiona na poznanie tajników multimedialnych niezbčdnych w nauczaniu muzyki, powinna wyksztaãciþ umiejčtnoĤþ
radzenia sobie z problemami mogĈcymi pojawiþ sič podczas korzystania
z komputera, wskazaþ: metody oraz sposób przekazywania wiedzy za pomocĈ urzĈdzeę cyfrowych tak, by otrzymaþ wymierne efekty w nauczaniu,
jak pracowaþ na lekcjach muzyki, aby wykorzystywaþ dobrodziejstwa technologiczne oraz jak prawidãowo podãĈczyþ mičdzy sobĈ róİne urzĈdzenia
multimedialne w celu wymiany informacji i wspóãpracy.
Ksztaãcenie nauczycieli muzyki w dziedzinie sztuki multimedialnej
opiera sič na znajomoĤci podstaw programowych oraz rozszerzonej teorii
i metodyki nauczania muzyki stworzonych w celu realizacji danego przedmiotu.
Edukacja osób, które bčdĈ przyszãymi nauczycielami muzyki, nie powinna odbiegaþ od dotychczasowych standardów, jednak aktualne wzorce
naleİaãoby wzbogaciþ o zastosowanie komputera wraz z technologiami
oraz urzĈdzeniami mu podlegãymi. Niezbčdna w tym przypadku staje sič
znajomoĤþ poszczególnych nowoczesnych programów komputerowych,
które powinien poznaþ kaİdy dotychczasowy i przyszãy nauczyciel muzyki.
WielorakoĤþ programów komputerowych, ich obsãuga, moİliwoĤci edycyjne, wyglĈd i przejrzystoĤþ mogĈ wydawaþ sič dla jednych prostsze, dla innych trudniejsze, stĈd kaİdy uİytkownik moİe dopasowaþ program w taki
sposób, aby pracowaã moİliwie najwydajniej.
Nowatorskie ksztaãcenie nauczycieli muzyki powinno opieraþ sič w duİej mierze na wykorzystaniu komputera jako Ĥrodka wspomagajĈcego realizacjč zamierzonych zaãoİeę edukacyjnych w celu prezentacji poprzez
komputer i stosowne oprogramowanie poszczególnych kwestii problemowych w dydaktyce muzycznej. Dzički interaktywnemu przedstawieniu
problemu nawet najtrudniejsze dla ucznia kwestie stajĈ sič ãatwiejsze
do zrozumienia i opanowania. Pamičtamy, İe aktualnie kaİda szkoãa dysponuje klasopracowniĈ wyposaİanĈ w komputery (przewaİnie jest to sala
informatyczna), które mogĈ byþ równieİ uİywane przez nauczyciela muzyki
w celu realizacji jego zaãoİeę programowych. Naleİy zwróciþ uwagč na to, İe
w wičkszoĤci przypadków na szkolnych zajčciach muzycznych stosowane
sĈ metody tradycyjne, w rozumieniu tradycyjnej tablicy, kredy i pianina.
W klasopracowniach muzycznych zauwaİalny jest brak komputera, tablicy
interaktywnej i keyboardu. CiĈgãy postčp technologiczny i komputeryzacja
sprawia, İe moİna pokusiþ sič o stwierdzenie, iİ dostčpna technologia
umoİliwia nauczycielowi przeprowadzenie zajčþ interaktywnych.
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Przede wszystkim nauczyciele najczčĤciej uczĈ podopiecznych metodami
tradycyjnymi, którymi sami zdobywali wiedzč – kaİdy spotkaã sič z tym podejĤciem do nauczania, które w dzisiejszych czasach sič nie sprawdza. Aktualnie mãodzieİ wychowywana jest poprzez programy telewizyjne i komputerowe, gdzie dominuje dĮwičk, sãowo oraz ruch. Pamičtajmy, İe wspóãczeĤni
uczniowie sĈ bardziej zróİnicowani pod wzglčdem sposobów przyswajania
wiedzy niİ kiedyĤ, gdyİ przemiany spoãeczne dotyczĈ równieİ ich16.
W dobie dzisiejszej informatyzacji spoãeczeęstwa i ukãadu nauczania
w XXI w. istotnym aspektem jest ksztaãcenie u nauczycieli, jak i uczniów
kreatywnego myĤlenia oraz zdolnoĤci do spojrzenia na nowatorskie rozwiĈzywanie danego problemu takĈ metodĈ, która zagwarantuje moİliwoĤþ
poszerzenia wiedzy caãego spoãeczeęstwa17.
NowĈ piramidč informacji, wiedzy, mĈdroĤci i danych zaprezentowaã
A. Straszak, znaleĮþ tutaj moİna dane dotyczĈce dziedziny mediów cyfrowych, a takİe tradycyjnych sposobów przekazywania wiedzy. Dane cyfrowe
zostaãy przedstawione na rycinie 5 w formie logarytmicznej, natomiast tradycyjne w postaci liniowej. Interpretacja poniİszego wykresu jest niebywale
prosta i zarazem nasuwa ciekawe wnioski. Zauwaİyþ moİna, iİ rozkwit
przekazywanych informacji i wiedzy w postaci cyfrowej nie zatrzymaã ewolucji informacji przekazywanej tradycyjnie. Stwierdziþ wičc naleİy, İe metody tradycyjne sĈ wzbogacane i uzupeãnianie o zapis elektroniczny18.

Ryc. 5. Nowa piramida informacyjna poczĈtków XXI w.19
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M. Silberman, 2003, s. 7–10.
17 K. Krzysztofek, 2002, s. 15–16.
18 Por. <http://www.univ.rzeszow.pl/ekonomia/zeszyty/Zeszyt6/33_Szpunar_Magdalena.
pdf>, [dostčp: 2.02.2013].
19 Za: <http://www.magdalenaszpunar.com/_publikacje/2005/kapital_ludzki_pliki/image
006.jpg>, [dostčp: 2.02.2013]; por. A. Straszak, 2002.
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Nauczyciel powinien stale poszerzaþ swój warsztat pracy, takİe o Ĥrodki
multimedialne, co moİe posãuİyþ mu do przeprowadzenia interesujĈcych
zajčþ i pozwoli zrealizowaþ powyİsze cele, opierajĈc sič na prezentacji multimedialnej, demonstracji moİliwoĤci i funkcji oprogramowania itp.
Naleİy równieİ spojrzeþ na nauczyciela i jego ksztaãcenie przez pryzmat ciĈgãego rozwoju. Rozwój nauczycieli ma bardzo duİe znaczenie
w İyciu zawodowym, ale równieİ w İyciu osobistym. Rozwój zawodowy
ma na celu podniesienie kwalifikacji, polepszenie jakoĤci pracy, na które ma
wpãyw równieİ awans zawodowy nauczyciela. Nie moİna zapominaþ, İe
kolejny szczebel awansu jest opisany przez konkretnĈ ustawč, która mówi
równieİ o wyksztaãceniu nauczyciela w zakresie umiejčtnoĤci pracy z komputerem20. Chčþ zaangaİowania sič we wãasny rozwój zawodowy jest bardzo trudnym i zarazem ambitnym planem do zrealizowania, który polega
na wytyczaniu i podtrzymywaniu wysokich standardów nauczania przez
nauczyciela. Aktualnie nowoczesne standardy to Ĥwiadome zastosowanie
komputera jako narzčdzia wspomagajĈcego proces edukacyjny na róİnych
szczeblach i koniecznie naleİy o tym pamičtaþ21.
Jednym z programów komputerowych, który moİe byþ uİyteczny na
lekcjach muzyki, jest Sibelius22. Program umoİliwia nauczycielowi zapis
prostych partytur rytmicznych i melodycznych, które nastčpnie mogĈ byþ
wydrukowane i wykonywane w klasie przez uczniów podzielonych na
grupy (na przykãad jedna grupa to klawesy, druga to dzwonki chromatyczne, trzecia to trójkĈty). OczywiĤcie dzieci powinny zamieniaþ sič instrumentami, aby poznaþ i nauczyþ sič innych partii, ale równieİ po to, aby poczuþ
sič czãonkami prawdziwej dziecičcej orkiestry, w której kaİdy maãy muzyk
moİe dotknĈþ i poznaþ kaİdy instrument.
Oprogramowanie umoİliwia odsãuchiwanie w czasie rzeczywistym
wpisywanego materiaãu, co moİe byþ pomocne w ukãadaniu gamy na pičciolinii oraz odsãuchiwaniu jej przy uİyciu róİnych instrumentów cyfrowych. Bãčdnie uãoİona gama zostanie zagrana wraz z dĮwičkiem niewãaĤciwym, co jest sãyszalne przez dzieci juİ w szkoãach o profilu ogólnym, co
pozwala dziecku na zrozumienie, co zrobião Įle i korektč bãčdu.
Omawiany program umoİliwia dodatkowo zrozumienie prawideã muzycznych, które dotyczĈ podstaw grupowania w muzyce oraz skal instrumentów. Oprogramowanie nie pozwala na wpisywanie nut Įle pogrupo_
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RozporzĈdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 260, poz.
2592, 2593), <http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20042602593&type=2>, [dostčp: 14.02.
2013].
21 C. Day, 2004, s. 14–20.
22 <http://www.sibelius.com/home/index_flash.html>, [dostčp: 12.02.2013].
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wanych; dodatkowo, jeİeli dĮwičk zapisany zostaã poza skalĈ danego instrumentu, bčdzie zaznaczony na czerwono i nie zostanie odtworzony
przez komputer. DĮwički zbliİajĈce sič do progów skali sĈ zaznaczone na
pomaraęczowo, natomiast prawidãowe na niebiesko lub czarno. Program
umoİliwia skonstruowanie þwiczeę z moİliwoĤciĈ uzupeãniania specjalnie
przygotowanych do tego wolnych miejsc dotyczĈcych þwiczeę rytmicznych, melodycznych, harmonicznych i mieszanych, gdzie kaİdy uczeę moİe uzupeãniþ braki, stosujĈc sič do polecenia nauczyciela. Takie uİycie
komputera umoİliwia przeprowadzenie ciekawych i zarazem interaktywnych sprawdzianów, które zachčcajĈ podopiecznych do dziaãania, gdzie
wpisujĈc kaİdĈ nutč, mogĈ jĈ usãyszeþ, co pobudza szybszy rozwój muzyczny wychowanka i wzmaga atrakcyjnoĤþ lekcji.
Nastčpny pogram to narzčdzie do edycji i zapisu muzyki Audacity23.
Umoİliwia nagranie i obróbkč plików audio za pomocĈ karty muzycznej
i mikrofonu. Jego interfejs jest na tyle prosty i przejrzysty, İe moİe byþ pomocny dla osób, które nie korzystajĈ z komputera zbyt czčsto, a przyciski
funkcyjne sĈ oznaczone prostym logo oraz podpisane w jčzyku polskim, co
uãatwia w duİym stopniu obsãugč osobom nieznajĈcym jčzyka angielskiego. Prawidãowo skonfigurowany program z osprzčtem umoİliwia:
– utworzenie reklamy danego produktu, w którym dzieci piszĈ tekst
i podkãadajĈ odpowiedniĈ muzykč,
– nagranie dĮwičków natury (szum drzew, Ĥpiew ptaków, deszcz, burza) oraz dĮwičków dziaãalnoĤci ludzkiej (ruchliwa ulica, remonty drogowe, gãoĤna muzyka) w tym przypadku odbywa sič stosowna rozmowa
nauczyciela z uczniami o roli dĮwičku w İyciu czãowieka, o dĮwičkach
poİĈdanych i niepotrzebnych, o koniecznoĤci dbania o narzĈd sãuchu ludzkiego (zauwaİamy problem gãuchnĈcego mãodego spoãeczeęstwa, na przykãad za gãoĤno odtwarzajĈcego muzykč ze sãuchawek), o dĮwičkach dobiegajĈcych z otoczenia i natury,
– nagranie chóru szkolnego wraz z zapisem na pãytč audio,
– zarejestrowanie piosenki szkolnej Ĥpiewanej przez uczniów z akompaniamentem nauczyciela,
– umiejčtne tworzenie kolaİy dĮwičkowych na podstawie materiaãów
dostarczonych przez nauczyciela (piosenki szkolne),
– edycja cyfrowa utworu muzycznego (zamienianie zwrotek i refrenów),
– modyfikacja cyfrowa utworu muzycznego (dodanie echa i pogãosu,
zmiana dynamiki w utworze, osãabianie bĈdĮ wzmacnianie konkretnych
czčstotliwoĤci)24.
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<http://audacity.sourceforge.net/?lang=pl>, [dostčp: 10.02.2013].
24 A. Rosięski, 2011, s. 84–85.
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Kolejny ciekawy program, który moİe byþ wykorzystywany przez nauczyciela muzyki, to Magix Music Maker25. Pozwala on na tworzenie muzyki
poprzez umiejčtne ustawienie wzglčdem siebie danych schematów agogiczno-melodycznych, nawet przez uczniów, którzy nie znajĈ nut. W tym
przypadku najwaİniejsza jest wraİliwoĤþ sãuchowa danego ucznia oraz
jego biegãoĤþ techniczna zwiĈzana z umiejčtnoĤciĈ poãĈczenia danych schematów w jednolitĈ caãoĤþ, których sposób ãĈczenia powinien zaprezentowaþ
nauczyciel na zajčciach dydaktycznych.
Niestety bardzo czčsto nauczyciele zapominajĈ, İe uczniowie szkóã
o profilu ogólnym, którzy nie znajĈ nut, równieİ mogĈ „tworzyþ” muzykč.
Od ucznia wymagana jest „jedynie” wraİliwoĤþ sãuchowa i wyobraĮnia
dĮwičkowa, które pozwolĈ scaliþ poszczególne bloki utworu oraz odpowiednio je ustawiþ wzglčdem siebie. Komputery, które mogĈ obsãugiwaþ
wspomnianĈ technologič, nie muszĈ byþ najnowsze – wystarczĈ nawet starsze urzĈdzenia wyposaİone w kartč muzycznĈ, która umoİliwi odsãuchiwanie materiaãu.
Wiele radoĤci i satysfakcji dostarczy uczniowi uãoİenie wãasnego utworu nawet z gotowych bloków. Zadanie to stwarza moİliwoĤþ konkurowania
mičdzy poszczególnymi klasami w tworzeniu piosenek, których powstanie
oparto na omawianej technologii, na przykãad na konkursie szkolnym, podczas którego mogĈ zostaþ wyãonione najlepsze utwory. Taka forma pracy
i obserwowanie jej owoców dajĈ uczniowi satysfakcjč, a co najwaİniejsze –
ten typ zajčþ nie tylko wspomaga rozkwit pasji muzycznej, ale równieİ
rozwija wraİliwoĤþ muzycznĈ uczniów, bčdĈc jednoczeĤnie bodĮcem do
aktywnoĤci twórczej.
Dodatkowy osprzčt multimedialny, taki jak cyfrowa mata muzyczna
(ukãad klawiatury fortepianowej bĈdĮ pičciolinii), z powodzeniem moİe
byþ uİywany podczas lekcji muzyki. Niestety, nauczyciele zapominajĈ o tak
ciekawej i zarazem aktywnej formie nauczania, która nie doĤþ, İe daje wymierne efekty w nauczaniu, to powoduje rozwój muzyczny i ruchowy.
Umiejčtnie uİyta muzyczna mata cyfrowa ksztaãci dzieci mãodsze poprzez
zabawč. Nauczyciel muzyki w tym przypadku gra dzieciom na tradycyjnym pianinie od jednego do kilku dĮwičków (melodič), zadaniem ucznia
jest znalezienie tych dĮwičków na macie muzycznej i powtórzenie ich. Nastčpnie nauczyciel dodaje kolejne dĮwički, budujĈc zdanie, frazy muzyczne
z utworów muzycznych naleİĈcych do dziecičcej literatury. Podopieczni na
macie cyfrowej znajdujĈ dĮwički i powtarzajĈ utwór za pedagogiem. KolejnĈ praktycznĈ poradĈ dotyczĈcĈ zastosowania muzycznej maty z pičcioliniĈ jest nauczanie poszczególnych dĮwičków wraz z poãoİeniem ich na
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pičciolinii. Jeİeli nauczyciel gra dĮwički coraz wyİsze, to dzieci wspinajĈ
sič do góry po kolejnych polach i liniach, jeİeli nauczyciel wykonuje dĮwički coraz niİsze, to podopieczni schodzĈ w dóã po kolejnych stopniach gamy.
Nastčpnie pedagog gra prosty i zarazem ãatwy utwór (np. „Panie Janie”),
a wychowankowie starajĈ sič go zagraþ identycznie na cyfrowej macie muzycznej z pičcioliniĈ.
Kolejne oprogramowanie i sprzčt, który moİe w znacznym stopniu
usprawniþ prowadzenie lekcji i byþ poİytecznym narzčdziem w nauczaniu,
to instrumenty wirtualne (instalowane na komputerach) oraz keyboardy
wysokiej klasy. UmoİliwiajĈ one:
– nowe zaaranİowanie piosenek szkolnych, które mogĈ zabrzmieþ ciekawiej,
– wprowadzenie zabawy wspomagajĈcej edukacjč muzycznĈ typu, „jaki
zagraã to instrument” – wãĈczajĈc ten sam fragment melodii przy odtwarzaniu róİnych brzmieę instrumentalnych,
– nauczanie nazw i barw instrumentów – wraz z demonstracjĈ brzmienia róİnych rejestrów, co ksztaãci u podopiecznych sãuch barwowy oraz
sposobnoĤþ rozpoznawania instrumentów ze wzglčdu na prezentacjč róİnych ich rejestrów,
– odtwarzanie utworów muzycznych w formie MIDI wraz z funkcjĈ
wãĈczania bĈdĮ wyãĈczania poszczególnych Ĥcieİek muzycznych po to, aby
zrozumieþ genezč powstania utworu, wejĤþ w praprzyczynč (materiaã,
z którego zãoİony jest utwór, poszczególne dĮwički, wspóãbrzmienia,
brzmienia instrumentalne) i umoİliwiþ peãne przeİycie dzieãa muzycznego,
funkcja ta pozwala na zapoznanie sič z budowĈ instrumentalnĈ danego
utworu, gdyİ jest moİliwoĤþ odsãuchiwania pojedynczych instrumentów,
– zmianč tempa w czasie rzeczywistym (podczas odtwarzania utworu
muzycznego), niezwykle pomocnĈ podczas uczeniu nowego materiaãu,
– przedstawienie znanego dzieciom tematu muzycznego w róİnej instrumentacji26.
Wykorzystanie omawianych Ĥrodków dydaktycznych wpãywa na
uatrakcyjnienie zajčþ lekcyjnych. Stosowanie elektronicznych instrumentów
klawiszowych i wirtualnych pobudza aktywnoĤþ uczniów. Instrumenty te
wzbudzajĈ ciekawoĤþ dziecka, które niejednokrotnie samo próbuje na nich
zagraþ. MoİliwoĤci instrumentów przyciĈgajĈ uwagč uczniów, co skutkuje
czčstszym zgãaszaniem sič dzieci.
Z pedagogicznego punktu widzenia edukacyjna przydatnoĤþ i atrakcyjnoĤþ informatycznych Ĥrodków dydaktycznych wynika z cech szczególnych komputerów. SĈ
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nimi obok powszechnie wymienianej zdolnoĤci do przesyãania, przetwarzania i magazynowania informacji, takİe ich:
x polisensorycznoĤþ, tj. oddziaãywanie na wiele zmysãów czãowieka;
x multimedialnoĤþ, czyli moİliwoĤþ sprzčtowego i programowego ãĈczenia w jednym urzĈdzeniu wielu mediów i ich funkcji;
x interaktywnoĤþ, czyli zdolnoĤþ do maszynowego dialogu czãowiek – komputer,
zapewniajĈca uczniowi podmiotowe poczucie sprawstwa;
x symulacyjnoĤþ, czyli moİliwoĤþ imitowania rzeczywistych zjawisk, procesów lub
urzĈdzeę;
x komunikacyjnoĤþ, czyli zdolnoĤþ do zapewnienia poprzez sieþ wizualnej, gãosowej lub symbolicznej ãĈcznoĤci z drugĈ osobĈ (takİe innym komputerem bĈdĮ
urzĈdzeniem);
x wirtualizacja, czyli zdolnoĤþ do tworzenia fikcyjnej rzeczywistoĤci, zwanej rzeczywistoĤciĈ wirtualnĈ lub cyberprzestrzeniĈ27.

ģwiadome stosowanie Internetu na zajčciach muzyki moİe przyczyniaþ
sič do przyswajania rozlegãej wiedzy interdyscyplinarnej, która ãĈczy kilka
sztuk w jednĈ dziedzinč28. Nauczyciel muzyki wybraþ moİe odpowiednie
strony internetowe do prezentacji trudnych zagadnieę. Portale internetowe
poĤwičcone muzyce oddziaãujĈ na ucznia, ksztaãtujĈc jego zainteresowania,
a nawet osobowoĤþ. Portal YouTube umoİliwia wyĤwietlanie filmów,
co moİe wpãynĈþ na postčp procesu edukacyjnego. Takie uİycie komputera
jest przekazaniem wiedzy w sposób multimedialny z zauwaİalnĈ korelacjĈ
róİnych sztuk. Zdaniem autora, dzički YouTube oraz innym portalom
moİna zaprezentowaþ:
– wyglĈd, brzmienie i sposób gry na instrumencie,
– wyglĈd i ustawienie róİnych orkiestr,
– taęce ludowe poszczególnych krajów i regionów,
– zdjčcia znanych obiektów, takich jak: muzea, sale koncertowe Ĥwiata,
filharmonie itp.,
– zdjčcia i muzykč w formie interaktywnej wybitnych kompozytorów,
– kulturč i tradycjč róİnych krajów,
– róİne aranİacje utworów lub piosenek (na róİne skãady instrumentalne),
– znanych i wybitnych dyrygentów symfonicznych i kompozytorów,
– miasta, w których İyli i komponowali wybitni muzycy.
ZAKOĘCZENIE
Multimedia uİywane na zajčciach muzyki we wãaĤciwy sposób to niebagatelne Įródão informacji dla ucznia, Įródão, z którego korzystaþ mogĈ
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wszyscy – zarówno uczeę, jak i pedagog. Przede wszystkim waİna jest
wiedza o sposobie wykorzystania komputera na zajčciach muzycznych i jak
to robiþ, nie zapominajĈc o najwaİniejszych celach edukacyjnych, lecz je
wspomagaþ29.
W dzisiejszych czasach to szkoãa musi nadĈİaþ za nowoczesnymi zdobyczami technologicznymi. Jeİeli tego nie zrobi, to mãodzi ludzie bčdĈ odczuwaþ braki w wyksztaãceniu, które niezbčdne jest w ciĈgle rozwijajĈcym
sič spoãeczeęstwie multimedialnym. Naleİy pamičtaþ, İe nowoczesna szkoãa nie powinna tylko podĈİaþ za najnowoczeĤniejszĈ technologiĈ, lecz
z nowĈ jakoĤciĈ wspóãpracowaþ i koniecznie tč jakoĤþ wdraİaþ30.
Uwzglčdnienie nowych technologii w edukacji muzycznej dziecka jest
niezwykle trudne, gdyİ wiĈİe sič ze zãamaniem pewnych stereotypów i z
zaprojektowaniem nowej klasopracowni muzycznej, gdzie na kaİdych zajčciach muzycznych znalazãoby sič miejsce na zastosowanie multimediów
w nauczaniu muzyki.
Wspóãczesna praktyka ukazuje, İe dostčp do nowych technologii
w szkoãach majĈ uczniowie wyãĈcznie na lekcjach informatyki bĈdĮ pokrewnych przedmiotów, natomiast bardzo rzadko komputer jest stosowany
do prezentacji zagadnieę dydaktycznych dotyczĈcych innych przedmiotów
nauczanych w szkole, w tym muzyki.
WyãĈcznie od nauczyciela muzyki zaleİy, z jakich Ĥrodków i metod skorzysta, wdraİajĈc nowe treĤci programowe. Komputer na zajčciach muzyki,
naturalnie, nie eliminuje tradycyjnych metod nauczania i powinien byþ instrumentem wspierajĈcym przyswajanie wiedzy podopiecznych. Zastosowanie komputera na zajčciach muzyki wraz z odpowiednio dobranym
oprogramowaniem komputerowym umoİliwia osiĈganie nowych, niespotykanych i unikatowych idei bazujĈcych na zaskakujĈcych, nieprzewidywalnych i czčsto twórczych pomysãach podopiecznych, które to idee bez
tego narzčdzia sĈ nieosiĈgalne.
Coraz czčĤciej widoczne sĈ dysproporcje pomičdzy umiejčtnoĤciami
nauczyciela w zakresie obsãugi komputera a ucznia, który korzysta z niego
niemalİe codziennie. StĈd wspóãczesny nauczyciel muzyki to osoba nie
tylko pracujĈca metodami tradycyjnymi, ale równieİ alternatywnymi, która
potrafi Ĥwiadomie poruszaþ sič w Ĥwietle nowych zdobyczy multimedialnych i umiejčtnie wzbudziþ zamiãowanie uczniów do przedmiotu poprzez
Ĥwiadome stosowanie komputera na lekcjach muzyki31.
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Powyİsze kwestie wiĈİĈ sič ze zrewidowaniem i dostosowaniem aktualnych metod ksztaãcenia nauczycieli muzyki do zmian dotyczĈcych organizacji procesu edukacyjnego, który wynika z przeksztaãceę dokonujĈcych
sič w mãodym spoãeczeęstwie. Zwičkszenie dostčpnoĤci komputerów na
lekcjach muzyki ma na celu wičkszy wpãyw na osiĈgničcia ucznia oraz ich
wszechkierunkowy rozwój za pomocĈ sztuki multimedialnej.
CiĈgle rozwijajĈca sič technologia bez wĈtpienia nie zastĈpi sprawdzonych, tradycyjnych procedur edukacji, lecz bčdzie w duİym stopniu pomocĈ dla nauczyciela muzyki, stanowiĈc waİne uzupeãnienie zajčþ lekcyjnych.
Komputeryzacja dyktuje normy, które sukcesywnie sĈ implementowane,
sprzyja tworzeniu nowych standardów, znajdujĈcych zastosowanie w pracy
nauczyciela muzyki, dzički zdolnoĤci wykorzystania przez wychowawcč,
zaznajomionego z technicznymi nowinkami z zakresu muzyki i podstaw
informatyki, majĈcego ku temu odpowiednie kwalifikacje32.
ReasumujĈc powyİsze rozwaİania na temat umiejčtnoĤci nauczycieli
w dziedzinie wykorzystania multimediów, stwierdzam, İe proces ksztaãcenia nauczycieli muzyki musi zostaþ poszerzony o multimedia, ich praktyczne zastosowanie na lekcjach muzyki. CiĈgãe doksztaãcanie nauczycieli
ma swoje uzasadnienie i wynika równieİ z awansu zawodowego nauczyciela oraz z misji pedagogicznej – zapoznawania uczniów z wiedzĈ i umiejčtnoĤciami niezbčdnymi do funkcjonowania w Ĥwiecie wspóãczesnym.
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