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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 creat-
ed 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 educa-
tion. A thorough knowledge of these subjects improves music teachers’ versatility and skills as well 
as the quality of their teaching. 
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Kszta cenie to  

[…] ogó  czynno ci i procesów umo liwiaj cych ludziom poznanie przyrody, spo e-
cze stwa i kultury, a zarazem uczestnictwo w ich przekszta caniu, jak równie  osi g-
ni cie mo liwie wszechstronnego rozwoju sprawno ci fizycznych i umys owych, 
zdolno ci i uzdolnie , zainteresowa  i zami owa , przekona  i postaw oraz zdoby-
cie po danych kwalifikacji zawodowych. W ostatnich latach coraz cz ciej przez 
kszta cenie rozumie si  cznie nauczanie i uczenie si . Proces kszta cenia, w którym 
uczestniczy jednostka, mo e by  organizowany przez instytucj , uw acza rodzin   
i szko , jak i przez pojedyncze osoby, kszta cenie mo e by  podejmowane samo-
rzutnie przez jednostk  jako samokszta cenie1.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 W. Oko , 1992, s. 101. 
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Termin kszta cenie jest poj ciem bardzo szerokim i dotyczy ró nych 

aspektów. W niniejszej pracy skupiono si  na kilku problemach, które, cho  

zaw aj  bardzo rozleg y obszar do wiadcze  sk adaj cych si  na proces 

zdobywania wiedzy, nakierowuj  nas na konkretn  propozycj  kszta cenia.  

Gwa towny post p technologiczny, który zauwa alny jest od kilkunastu 

lat, sprzyja dynamicznemu rozwojowi nowych róde  informacji. Obok 

narz dzi tradycyjnych, takich jak: ksi ka, d ugopis, kreda, pianino, tablica, 

pojawiaj  si  niekonwencjonalne – Internet, keyboard, komputer wraz  

z ca ym osprz tem multimedialnym. Permanentna i ci gle post puj ca 

komputeryzacja, dost pno  komputerów we wszelkich dziedzinach ycia 

ludzkiego powoduje, e m odzi ludzie buduj  nowy rodzaj spo ecze stwa; 

jest to zbiorowo  multimedialna, która w wielu dziedzinach korzysta  

z komputera2. Szybki rozwój takich nowoczesnych narz dzi oraz coraz 

wi ksza ich dost pno  powoduje, e przewa nie ka dy ucze  ma w domu 

komputer. atwy dost p do informacji uzyskiwanych drog  elektroniczn  

sprawia, e komputer jest nieodzowny w yciu, kulturze i edukacji m ode-

go cz owieka3. Z tego powodu komputer mo e by  uznany za narz dzie 

efektywne w procesie edukacji muzycznej ucznia. Szeroko stosowane mul-

timedia pozwalaj  na przekazywanie i czenie ró nych tre ci w jedn  wia-

domo  skorelowan  z ró nymi dziedzinami sztuki oraz podawanie infor-

macji w przyst pnej formie w postaci: animacji komputerowej, grafiki, 

d wi ku, wy wietlanego tekstu, filmu oraz elementów interaktywnych 

(dynamicznych), którymi sterowa  mo e ucze 4. 

Zwolnienie dynamicznego rozwoju i post pu w dost pie do teleinfor-

macji spowodowane jest przewa nie przez samego cz owieka. Kierowanie 

si  przestarza ymi zasadami i przyzwyczajeniami, nastawienie konserwa-

tywne i negatywne w stosunku do nowych mediów przyczynia si  do za-

hamowania rozwoju naszych podopiecznych. Nieznajomo  podstawowej 

obs ugi komputera nie zwalnia z odpowiedzialno ci, jak  bierze na siebie 

nauczyciel muzyki podczas nauczania5. 

Multimedia ( ac. multum + medium) s  to media, które ilustruj  scalenie 

kilku odmiennych postaci transmisji informacji (np.: tekstu, d wi ku, ani-

macji, grafiki, filmu), dostarczaj  adresatowi informacje b d  rozrywk . 

Multimedia wykorzystywane s  w wielu dziedzinach, cz sto czerpi   

z technik tradycyjnych; tworz c sztuk  (wizualn , muzyczn ), same si  ni  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 E. Gajek, 2008, s. 18–19. 
3 L. Pawelski, 2003, s. 84–85. 
4 B. Fio ek-Lubczy ska, 2004, s. 106–107. 
5 R. Tadeusiewicz, 2001, s. 15–20. 



 Kszta cenie nauczycieli muzyki w zakresie edukacji medialnej  85 

staj 6. Dzisiaj multimedia rozwijaj  si  na ró nych szczeblach nauki  

i sztuki tak dynamicznie, e tworz  odr bny przedmiot interesuj cy zarów-

no pod wzgl dem naukowym, jak i artystycznym, st d mo emy mia o 

mówi  o poj ciu „sztuka medialna”. 
 
 

PROBLEMATYKA BADA  

 

Celem prowadzonych bada  by o wykazanie, czy nauczyciele muzyki 
korzystaj  w procesie kszta cenia dzieci i m odzie y z nowoczesnych rod-
ków dydaktycznych, a tak e czy znaj  i zg biaj  sw  wiedz  dotycz c  
obs ugi dost pnych oprogramowa . Wa nym etapem pracy naukowej jest 
dobór próby osób badanych, czyli „wyselekcjonowanie dla celów badaw-
czych pewnej ich liczby spo ród okre lonej zbiorowo ci ludzi, którymi  
badacz jest zainteresowany. Zbiorowo  t  nazywa si  w metodologii popu-
lacj  lub zbiorowo ci  generaln  albo populacj  generaln , a osoby wyse-
lekcjonowane prób  lub próbk ”7. 

Prób  badawcz  obj to 56 osób w wieku 25–56 lat (z czego 36 osób to 
kobiety). Wymienione osoby maj  wykszta cenie wy sze magisterskie  
w zakresie edukacji muzycznej. Respondenci s  nauczycielami muzyki w 
klasach podstawowych i gimnazjalnych szkó  ogólnokszta c cych w Gda -
sku, Sopocie i Gdyni.  

Nale y pami ta , e dobru próby dokona  mo na na dwa sposoby – 
poprzez dobór losowy lub celowy. Dobór losowy polega na wybraniu osób 
z danej populacji w sposób przypadkowy, a nie przemy lany, zaplanowa-
ny. Celowy dobór badanych wi e si  z wyselekcjonowaniem osób z okre-
lonej populacji przez samego badacza8. St d dobór próby w niniejszym 

badaniu mo na uzna  za celowo-losowy, gdy  spe nia kryteria obu prób.  
 

 

METODA BADAWCZA 

 

Na potrzeby niniejszej pracy, w celu zg bienia i zweryfikowania pew-
nych twierdze , pos u ono si  metod  sonda u diagnostycznego. Wed ug 
T. Pilcha sonda em diagnostycznym nazywamy  

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6 P. Adamczewski, 2005, s. 135. 
7 M. obocki, 2004, s. 40. 
8 Tam e. 
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[…] sposób gromadzenia wiedzy o atrybutach strukturalnych i funkcjonalnych oraz 
dynamice zjawisk spo ecznych, opiniach i pogl dach wybranych zbiorowo ci, nasi-
laniu si  i kierunkach rozwoju okre lonych zjawisk i wszelkich innych zjawisk insty-
tucjonalnie nie zlokalizowanych – posiadaj cych znaczenie wychowawcze – w opar-
ciu o specjalnie dobran  grup  reprezentuj c  populacj  generaln , w której badane 
zjawisko wyst puje9.  

 
Spo ród technik omawianego sonda u wybrano ankiet , poniewa  

umo liwia ona otrzymanie pe nych i rzeczowych odpowiedzi udzielanych 
przez respondentów. Wed ug T. Pilcha ankieta jest  

 
[…] technik  gromadzenia wiadomo ci, polegaj c  na wype nieniu, najcz ciej sa-
modzielnie, przez badanego specjalnych kwestionariuszy, na ogó  o wysokim stop-
niu standaryzacji, w obecno ci lub cz ciej bez obecno ci ankietera. […] Daje ona 
wiedz  obszern , informuje, nie wyja nia, o zjawisku rozleg ym lub du ych gru-
pach10.  
 

Natomiast K. Konarzewski uwa a, e ankieta  
 
[…] jest to ustalona lista pyta , którym towarzyszy mniej lub bardziej zamkni ty 
zbiór odpowiedzi11.  
 

Ankieta zosta a zbudowana z czterech pyta  zamkni tych oraz jednego 
otwartego, na które respondenci mogli udziela  konkretnych odpowiedzi.  

 
 

WYNIKI BADA  
 

Na rycinie 1 przedstawiono, e badani w przewa aj cej cz ci, ponad 
64% ankietowanych, znaj  podstawy obs ugi komputera wraz z zastosowa-
niem polecanych produktów firmy Microsoft Office. Dzi ki temu oprogra-
mowaniu mo liwe jest tworzenie dokumentów tekstowych, wykresów, 
tabel oraz prezentacji multimedialnych. Pos u y  one mog  w przygoto-
wywaniu prac klasowych, sprawdzianów, jak równie  do preparowania 
podstawowych i zaawansowanych prezentacji wy wietlanych za pomoc  
projektora multimedialnego. 14,28% respondentów uwa a, e nie zna pod-
stawowej obs ugi komputera wraz z oprogramowaniem Microsoft Office, 
natomiast 21,44% ankietowanych nie potrafi o okre li , na jakim poziomie 
zna obs ug  komputera, st d zaznaczali odpowied  „nie wiem”. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9 T. Pilch, 1998, s. 51. 
10 Tam e, s. 86–87. 
11 K. Konarzewski, 2000, s. 138. 
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Ryc. 1. Czy Pan/i dobrze zna podstawow  obs ug  komputera wraz z oprogramowa-
niem Microsoft Office? 

ród o: opracowanie w asne 

 
Odpowiedzi na drugie pytanie obna y y prawd  na temat zastosowania 

komputerów i szeroko poj tych multimediów przez nauczycieli muzyki  
w celu realizacji za o e  przedmiotowych. Okaza o si , e po owa ankieto-
wanych w ogóle nie wykorzystuje komputera wraz ze stosownym opro-
gramowaniem w procesie dydaktycznym. Zaledwie ponad 35% zadeklaro-
wa o, e wykorzystuje komputer na zaj ciach muzycznych, ale bardzo 
rzadko. Natomiast ponad 14% ankietowanych stwierdzi o w komentarzach, 
e u ywaj  komputera i osprz tu multimedialnego kilka razy w ci gu roku – 

co zgadza o si  z odpowiedzi  „rzadko”. Nale y nadmieni , e ani razu nie 
zosta a wybrana odpowied  „cz sto” czy „na ka dych zaj ciach”. 

Kolejne pytanie dotyczy o umiej tno ci zastosowania oprogramowania 
muzycznego, wspieraj cego dzia alno  dydaktyczn  nauczyciela muzyki. 
Okaza o si , e 57,14% respondentów nie zna nowego oprogramowania,  
a nawet nie potrafi wymieni  jego nazwy. Natomiast 21,43% badanych 
stwierdzi o, e zna oprogramowanie komputerowe, które nie jest ju  naj-
nowsze. Kolejne 21,43% respondentów nie potrafi o dok adnie stwierdzi , 
czy zna takie oprogramowanie lub czy potrafi si  nim pos ugiwa , dlatego 
ponad jedna pi ta ankietowanych zaznaczy a odpowied  „nie wiem”.  

St d wydawa  by si  mog o, e nale a oby przedstawi  obecnym, jak  
i przysz ym nauczycielom muzyki stosowne oprogramowanie muzyczne, 
które powinno by  po czone z przeszkoleniem pedagoga w zakresie ob-
s ugi i umiej tno ci korzystania z programu. 
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Ryc. 2. Jak cz sto korzysta Pan/i z komputera z oprogramowaniem muzycznym w pro-
cesie dydaktycznym? 

ród o: opracowanie w asne 

 

 

Ryc. 3. Czy zna Pan/i oprogramowanie komputerowe, które wspiera dzia alno  dydak-
tyczn  nauczyciela na lekcjach muzyki w zakresie edukacji muzycznej uczniów? 

ród o: opracowanie w asne 

Przedostatnie pytanie mia o wykaza , czy respondenci s  zainteresowa-
ni kszta ceniem w zakresie obs ugi komputera przy u yciu odpowiedniego 
oprogramowania i jego zastosowania na lekcjach muzyki. 78,57% badanych 
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odpowiedzia o, e widz  sens takiego kszta cenia i ch tnie wzi liby udzia  
w szkoleniu, które ukazywa oby nowe perspektywy korzystania z dobro-
dziejstw informatyki na zaj ciach z muzyki. Niejednokrotnie nauczyciele 
wskazywali, e na rynku brak jest wspomnianych szkole  dotycz cych wy-
korzystania komputera na poszczególnych zaj ciach lekcyjnych. Wy ania 
si  nowy problem, który nie tylko dotyczy muzyki, ale równie  innych 
przedmiotów. Najwi cej szkole  w zakresie obs ugi komputera organizuje 
si  dla informatyków, natomiast o nauczycielach innych przedmiotów za-
pomina si . Nauczyciele skazani s  wi c na samokszta cenie, które nie za- 
wsze spe nia ich oczekiwania. Natomiast 21,43% badanych stwierdzi o, e 
nie widzi sensu szkolenia muzyków w zakresie informatycznego przygo-
towania do lekcji muzyki, s dz c, e mo e to niewiele zmieni .  

 

 

Ryc. 4. Czy w ramach kursu b d  szkolenia chcia aby Pani/chcia by Pan poszerzy  swój 
zakres wiedzy i umiej tno ci w zakresie wykorzystania komputera i stosownego opro-

gramowania na lekcjach muzyki? 

ród o: opracowanie w asne 

 
W przypadku ostatniego pytania: „W jakich celach stosuje Pan/i kom-

puter na zaj ciach muzyki?”, pojawia y si  wy cznie cztery odpowiedzi: 1 )
prezentacja filmu, 2 )
prezentacja multimedialna, 3 )
odtwarzanie utworu muzycznego, 4 )
wy wietlanie grafiki i zdj . 
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WNIOSKI 
 

Wnioski nasuwaj ce si  z wyników badania s  bardzo klarowne. Oka-
zuje si , e nauczyciele muzyki cz sto nie nad aj  za rozwojem technolo-
gicznym swoich uczniów, co mo e mie  niebagatelny wp yw na edukacj  
podopiecznych. Brak fachowej literatury dla nauczyciela muzyki z dziedzi-
ny muzyki i informatyki, luka w zakresie wykorzystania multimediów  
w kszta ceniu muzycznym dziecka pog biaj  problem, który dotyka do  
du  cz  spo eczno ci nauczycielskiej zajmuj cej si  nauczaniem muzyki.  

W wi kszo ci o rodków wy szego szkolnictwa muzycznego w Polsce 
problem dopiero zaczyna by  zauwa any, st d niew tpliwie bardzo do-
brym pomys em jest wprowadzenie przedmiotu multimedia w edukacji 
muzycznej b d  po czenie dwóch specjalno ci – edukacji muzycznej i mul-
timediów. Zdobyt  w ten sposób wiedz  trudno przeceni , poniewa  
umo liwia ona przede wszystkim zbli enie dwóch osób – ucznia i nauczy-
ciela. Cz sto mówi si  o trudnej m odzie y, któr  spotka  mo na na wszel-
kich szczeblach edukacyjnych, w tym przypadku komputer jako medium 
mo e by  sposobem doj cia do trudnego wychowanka i pomoc  dla na-
uczyciela w prze amaniu barier poprzez zaciekawienie uczniów danym 
przedmiotem. Dodatkowo dzi ki interaktywnej prezentacji nawet trudnych 
zagadnie  tematyka zaj  mo e by  przyst pniejsza i szybciej zrozumiana. 

Wyniki bada  prezentowane w niniejszej pracy odkrywaj  nowy pro-
blem dotycz cy wykorzystania multimediów do realizacji za o e  eduka-
cyjnych poszczególnych przedmiotów. Temat ten, cho  tak wa ny, aktualny 
i ponadczasowy, jest cz sto zapominany. 

Nowatorskie nauczanie muzyki, opieraj ce si  na urozmaicaniu procesu 
dydaktycznego przez zastosowanie komputera w celu wytworzenia i po-
budzenia aktywno ci w asnej uczniów, powinno by  wspomagane nowymi 
metodami oddzia ywa  i nauczania, obok których nie mo e przechodzi  
oboj tnie, szczególnie nauczyciel12. 

Ludzie zwykle pami taj : 
– „10% tego, co czytaj  
– 20% tego, co s ysz  
– 30% tego, co widz  
– 50% tego, co widz  i s ysz   
– 70% tego, co mówi  
– 90% tego, co mówi  podczas wykonywania”13. 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
12 B. Kubiczek, 2006, s. 5–15. 
13 G. Dryden, J. Vos, 2011, s. 100.  
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WYBRANE PROPOZYCJE I PRZYK ADY  
ZASTOSOWANIA OPROGRAMOWANIA W NAUCZANIU MUZYKI 

  

Szereg problemów pojawiaj cych si  we wspomnianych badaniach to 
wynik braku na rynku wydawniczym jakichkolwiek tutoriali, opisów lub 
pozycji, które pomog yby nauczycielom muzyki na zaj ciach lekcyjnych  
w korzystaniu z nowego oprogramowania. 

Widz c niepokoj cy stan rzeczy, dotycz cy niedostatecznej umiej tno ci 
w czerpaniu z mo liwo ci komputera na lekcjach muzyki, przedstawiono 
poni ej wybrane propozycje i przyk ady zastosowania oprogramowania 
wraz z mo liwo ci  nakierowania nauczycieli na pewne aspekty ich kszta -
cenia równie  w zakresie szeroko poj tych multimediów. 

Kszta cenie obejmuje ca okszta t dozna , które sk adaj  si  na proces 
pozyskiwania wiedzy, umiej tno ci oraz rozumienia ich przez cz owieka. 
Poj cie kszta cenia dotyczy równie  uczenia si  i nauczania. Cz sto mówi 
si , e proces uczenia trwa przez ca e ycie, co bezpo rednio mo na odnie  
do zawodu nauczyciela, który ci gle doskonali w asne metody, równie  
przez samokszta cenie. St d cz sto sta  i wiedza nauczyciela s  bardzo cen-
ne i stanowi  istotne ród o wiedzy dla nauczycieli m odszych. Proces 
kszta cenia dotyczy nauczania i wychowania. Podleg y jest szerszemu ter-
minowi – edukacji14. 

Dzisiejsze kszta cenie nauczycieli muzyki to inaczej sztuka nauczania, 
która opiera si  na edukacji i wykszta ceniu osób doros ych. Edukacja w 
dziedzinie sztuki multimedialnej ma na celu przygotowanie nauczyciela 
muzyki do pracy jako cz owieka o szerokich horyzontach, znaj cego prze-
sz o , potrafi cego pokona  tera niejszo  oraz patrz cego z otwartymi 
oczyma w przysz o 15. Dodatkowe pojawienie si  nowych obszarów pracy, 
takich jak multimedia, powoduje, e nauczyciel muzyki powinien by  ak-
tywny oraz otwarty na wszelkie nowinki technologiczne (na przyk ad coraz 
cz ciej spotykany dziennik elektroniczny, dzi ki któremu rodzice mog  
sprawdzi  przez Internet oceny swoich pociech, nie wychodz c z domu). 
Samo kszta cenie nauczycieli muzyki w zakresie multimediów powinno 
przebiega  hermeneutyczne i wielop aszczyznowo, a wielotorowo  tego 
kszta cenia opiera si  na praktycznym wykorzystaniu i umiej tno ci obs ugi 
komputera oraz urz dze  mu podleg ych, takich jak: 

– projektor multimedialny, 
– zewn trzne karty muzyczne,  
– cyfrowe instrumenty muzyczne (keyboard, gitara, instrumenty d te, 

perkusja), _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
14 K. Kruszewski, 2004, s. 20–21. 
15 Tam e, s. 11–12. 
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– tablica interaktywna, 
– mata cyfrowa (muzyczna), 
– mikrofon. 
Edukacja nauczycieli, nastawiona na poznanie tajników multimedial-

nych niezb dnych w nauczaniu muzyki, powinna wykszta ci  umiej tno  
radzenia sobie z problemami mog cymi pojawi  si  podczas korzystania  
z komputera, wskaza : metody oraz sposób przekazywania wiedzy za po-
moc  urz dze  cyfrowych tak, by otrzyma  wymierne efekty w nauczaniu, 
jak pracowa  na lekcjach muzyki, aby wykorzystywa  dobrodziejstwa tech-
nologiczne oraz jak prawid owo pod czy  mi dzy sob  ró ne urz dzenia 
multimedialne w celu wymiany informacji i wspó pracy. 

Kszta cenie nauczycieli muzyki w dziedzinie sztuki multimedialnej 
opiera si  na znajomo ci podstaw programowych oraz rozszerzonej teorii  
i metodyki nauczania muzyki stworzonych w celu realizacji danego przed-
miotu. 

Edukacja osób, które b d  przysz ymi nauczycielami muzyki, nie po-
winna odbiega  od dotychczasowych standardów, jednak aktualne wzorce 
nale a oby wzbogaci  o zastosowanie komputera wraz z technologiami 
oraz urz dzeniami mu podleg ymi. Niezb dna w tym przypadku staje si  
znajomo  poszczególnych nowoczesnych programów komputerowych, 
które powinien pozna  ka dy dotychczasowy i przysz y nauczyciel muzyki. 
Wielorako  programów komputerowych, ich obs uga, mo liwo ci edycyj-
ne, wygl d i przejrzysto  mog  wydawa  si  dla jednych prostsze, dla in-
nych trudniejsze, st d ka dy u ytkownik mo e dopasowa  program w taki 
sposób, aby pracowa  mo liwie najwydajniej. 

Nowatorskie kszta cenie nauczycieli muzyki powinno opiera  si  w du-
ej mierze na wykorzystaniu komputera jako rodka wspomagaj cego re-

alizacj  zamierzonych za o e  edukacyjnych w celu prezentacji poprzez 
komputer i stosowne oprogramowanie poszczególnych kwestii problemo-
wych w dydaktyce muzycznej. Dzi ki interaktywnemu przedstawieniu 
problemu nawet najtrudniejsze dla ucznia kwestie staj  si  atwiejsze  
do zrozumienia i opanowania. Pami tamy, e aktualnie ka da szko a dys-
ponuje klasopracowni  wyposa an  w komputery (przewa nie jest to sala 
informatyczna), które mog  by  równie  u ywane przez nauczyciela muzyki 
w celu realizacji jego za o e  programowych. Nale y zwróci  uwag  na to, e 
w wi kszo ci przypadków na szkolnych zaj ciach muzycznych stosowane  
s  metody tradycyjne, w rozumieniu tradycyjnej tablicy, kredy i pianina.  
W klasopracowniach muzycznych zauwa alny jest brak komputera, tablicy 
interaktywnej i keyboardu. Ci g y post p technologiczny i komputeryzacja 
sprawia, e mo na pokusi  si  o stwierdzenie, i  dost pna technologia 
umo liwia nauczycielowi przeprowadzenie zaj  interaktywnych. 
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Przede wszystkim nauczyciele najcz ciej ucz  podopiecznych metodami 
tradycyjnymi, którymi sami zdobywali wiedz  – ka dy spotka  si  z tym po-
dej ciem do nauczania, które w dzisiejszych czasach si  nie sprawdza. Aktual-
nie m odzie  wychowywana jest poprzez programy telewizyjne i komputero-
we, gdzie dominuje d wi k, s owo oraz ruch. Pami tajmy, e wspó cze ni 
uczniowie s  bardziej zró nicowani pod wzgl dem sposobów przyswajania 
wiedzy ni  kiedy , gdy  przemiany spo eczne dotycz  równie  ich16. 

W dobie dzisiejszej informatyzacji spo ecze stwa i uk adu nauczania  
w XXI w. istotnym aspektem jest kszta cenie u nauczycieli, jak i uczniów 
kreatywnego my lenia oraz zdolno ci do spojrzenia na nowatorskie roz-
wi zywanie danego problemu tak  metod , która zagwarantuje mo liwo  
poszerzenia wiedzy ca ego spo ecze stwa17.  

Now  piramid  informacji, wiedzy, m dro ci i danych zaprezentowa  
A. Straszak, znale  tutaj mo na dane dotycz ce dziedziny mediów cyfro-
wych, a tak e tradycyjnych sposobów przekazywania wiedzy. Dane cyfrowe 
zosta y przedstawione na rycinie 5 w formie logarytmicznej, natomiast tra-
dycyjne w postaci liniowej. Interpretacja poni szego wykresu jest niebywale 
prosta i zarazem nasuwa ciekawe wnioski. Zauwa y  mo na, i  rozkwit 
przekazywanych informacji i wiedzy w postaci cyfrowej nie zatrzyma  ewo-
lucji informacji przekazywanej tradycyjnie. Stwierdzi  wi c nale y, e me-
tody tradycyjne s  wzbogacane i uzupe nianie o zapis elektroniczny18. 

 

Ryc. 5. Nowa piramida informacyjna pocz tków XXI w.19 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
16 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>, [dost p: 2.02.2013]. 
19 Za: <http://www.magdalenaszpunar.com/_publikacje/2005/kapital_ludzki_pliki/image 

006.jpg>, [dost p: 2.02.2013]; por. A. Straszak, 2002. 
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Nauczyciel powinien stale poszerza  swój warsztat pracy, tak e o rodki 
multimedialne, co mo e pos u y  mu do przeprowadzenia interesuj cych 
zaj  i pozwoli zrealizowa  powy sze cele, opieraj c si  na prezentacji mul-
timedialnej, demonstracji mo liwo ci i funkcji oprogramowania itp. 

Nale y równie  spojrze  na nauczyciela i jego kszta cenie przez pry-
zmat ci g ego rozwoju. Rozwój nauczycieli ma bardzo du e znaczenie  
w yciu zawodowym, ale równie  w yciu osobistym. Rozwój zawodowy 
ma na celu podniesienie kwalifikacji, polepszenie jako ci pracy, na które ma 
wp yw równie  awans zawodowy nauczyciela. Nie mo na zapomina , e 
kolejny szczebel awansu jest opisany przez konkretn  ustaw , która mówi 
równie  o wykszta ceniu nauczyciela w zakresie umiej tno ci pracy z kom-
puterem20. Ch  zaanga owania si  we w asny rozwój zawodowy jest bar-
dzo trudnym i zarazem ambitnym planem do zrealizowania, który polega 
na wytyczaniu i podtrzymywaniu wysokich standardów nauczania przez 
nauczyciela. Aktualnie nowoczesne standardy to wiadome zastosowanie 
komputera jako narz dzia wspomagaj cego proces edukacyjny na ró nych 
szczeblach i koniecznie nale y o tym pami ta 21. 

Jednym z programów komputerowych, który mo e by  u yteczny na 
lekcjach muzyki, jest Sibelius22. Program umo liwia nauczycielowi zapis 
prostych partytur rytmicznych i melodycznych, które nast pnie mog  by  
wydrukowane i wykonywane w klasie przez uczniów podzielonych na 
grupy (na przyk ad jedna grupa to klawesy, druga to dzwonki chromatycz-
ne, trzecia to trójk ty). Oczywi cie dzieci powinny zamienia  si  instrumen-
tami, aby pozna  i nauczy  si  innych partii, ale równie  po to, aby poczu  
si  cz onkami prawdziwej dzieci cej orkiestry, w której ka dy ma y muzyk 
mo e dotkn  i pozna  ka dy instrument.  

Oprogramowanie umo liwia ods uchiwanie w czasie rzeczywistym 
wpisywanego materia u, co mo e by  pomocne w uk adaniu gamy na pi -
ciolinii oraz ods uchiwaniu jej przy u yciu ró nych instrumentów cyfro-
wych. B dnie u o ona gama zostanie zagrana wraz z d wi kiem niew a-
ciwym, co jest s yszalne przez dzieci ju  w szko ach o profilu ogólnym, co 

pozwala dziecku na zrozumienie, co zrobi o le i korekt  b du. 
Omawiany program umo liwia dodatkowo zrozumienie prawide  mu-

zycznych, które dotycz  podstaw grupowania w muzyce oraz skal instru-
mentów. Oprogramowanie nie pozwala na wpisywanie nut le pogrupo-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

20 Rozporz dzenie 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>, [dost p: 14.02. 
2013]. 

21 C. Day, 2004, s. 14–20. 
22 <http://www.sibelius.com/home/index_flash.html>, [dost p: 12.02.2013]. 
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wanych; dodatkowo, je eli d wi k zapisany zosta  poza skal  danego in-
strumentu, b dzie zaznaczony na czerwono i nie zostanie odtworzony 
przez komputer. D wi ki zbli aj ce si  do progów skali s  zaznaczone na 
pomara czowo, natomiast prawid owe na niebiesko lub czarno. Program 
umo liwia skonstruowanie wicze  z mo liwo ci  uzupe niania specjalnie 
przygotowanych do tego wolnych miejsc dotycz cych wicze  rytmicz-
nych, melodycznych, harmonicznych i mieszanych, gdzie ka dy ucze  mo-

e uzupe ni  braki, stosuj c si  do polecenia nauczyciela. Takie u ycie 
komputera umo liwia przeprowadzenie ciekawych i zarazem interaktyw-
nych sprawdzianów, które zach caj  podopiecznych do dzia ania, gdzie 
wpisuj c ka d  nut , mog  j  us ysze , co pobudza szybszy rozwój mu-
zyczny wychowanka i wzmaga atrakcyjno  lekcji. 

Nast pny pogram to narz dzie do edycji i zapisu muzyki Audacity23. 
Umo liwia nagranie i obróbk  plików audio za pomoc  karty muzycznej  
i mikrofonu. Jego interfejs jest na tyle prosty i przejrzysty, e mo e by  po-
mocny dla osób, które nie korzystaj  z komputera zbyt cz sto, a przyciski 
funkcyjne s  oznaczone prostym logo oraz podpisane w j zyku polskim, co 
u atwia w du ym stopniu obs ug  osobom nieznaj cym j zyka angielskie-
go. Prawid owo skonfigurowany program z osprz tem umo liwia: 

– utworzenie reklamy danego produktu, w którym dzieci pisz  tekst  
i podk adaj  odpowiedni  muzyk , 

– nagranie d wi ków natury (szum drzew, piew ptaków, deszcz, bu-
rza) oraz d wi ków dzia alno ci ludzkiej (ruchliwa ulica, remonty drogo-
we, g o na muzyka) w tym przypadku odbywa si  stosowna rozmowa  
nauczyciela z uczniami o roli d wi ku w yciu cz owieka, o d wi kach 
po danych i niepotrzebnych, o konieczno ci dbania o narz d s uchu ludz-
kiego (zauwa amy problem g uchn cego m odego spo ecze stwa, na przy-
k ad za g o no odtwarzaj cego muzyk  ze s uchawek), o d wi kach dobie-
gaj cych z otoczenia i natury, 

– nagranie chóru szkolnego wraz z zapisem na p yt  audio, 
– zarejestrowanie piosenki szkolnej piewanej przez uczniów z akom-

paniamentem nauczyciela, 
– umiej tne tworzenie kola y d wi kowych na podstawie materia ów 

dostarczonych przez nauczyciela (piosenki szkolne), 
– edycja cyfrowa utworu muzycznego (zamienianie zwrotek i refrenów), 
– modyfikacja cyfrowa utworu muzycznego (dodanie echa i pog osu, 

zmiana dynamiki w utworze, os abianie b d  wzmacnianie konkretnych 
cz stotliwo ci)24. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

23 <http://audacity.sourceforge.net/?lang=pl>, [dost p: 10.02.2013]. 
24 A. Rosi ski, 2011, s. 84–85. 
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Kolejny ciekawy program, który mo e by  wykorzystywany przez na-
uczyciela muzyki, to Magix Music Maker25. Pozwala on na tworzenie muzyki 
poprzez umiej tne ustawienie wzgl dem siebie danych schematów ago-
giczno-melodycznych, nawet przez uczniów, którzy nie znaj  nut. W tym 
przypadku najwa niejsza jest wra liwo  s uchowa danego ucznia oraz 
jego bieg o  techniczna zwi zana z umiej tno ci  po czenia danych sche-
matów w jednolit  ca o , których sposób czenia powinien zaprezentowa  
nauczyciel na zaj ciach dydaktycznych.  

Niestety bardzo cz sto nauczyciele zapominaj , e uczniowie szkó   
o profilu ogólnym, którzy nie znaj  nut, równie  mog  „tworzy ” muzyk . 
Od ucznia wymagana jest „jedynie” wra liwo  s uchowa i wyobra nia 
d wi kowa, które pozwol  scali  poszczególne bloki utworu oraz odpo-
wiednio je ustawi  wzgl dem siebie. Komputery, które mog  obs ugiwa  
wspomnian  technologi , nie musz  by  najnowsze – wystarcz  nawet star-
sze urz dzenia wyposa one w kart  muzyczn , która umo liwi ods uchi-
wanie materia u. 

Wiele rado ci i satysfakcji dostarczy uczniowi u o enie w asnego utwo-
ru nawet z gotowych bloków. Zadanie to stwarza mo liwo  konkurowania 
mi dzy poszczególnymi klasami w tworzeniu piosenek, których powstanie 
oparto na omawianej technologii, na przyk ad na konkursie szkolnym, pod-
czas którego mog  zosta  wy onione najlepsze utwory. Taka forma pracy  
i obserwowanie jej owoców daj  uczniowi satysfakcj , a co najwa niejsze – 
ten typ zaj  nie tylko wspomaga rozkwit pasji muzycznej, ale równie  
rozwija wra liwo  muzyczn  uczniów, b d c jednocze nie bod cem do 
aktywno ci twórczej. 

Dodatkowy osprz t multimedialny, taki jak cyfrowa mata muzyczna 
(uk ad klawiatury fortepianowej b d  pi ciolinii), z powodzeniem mo e 
by  u ywany podczas lekcji muzyki. Niestety, nauczyciele zapominaj  o tak 
ciekawej i zarazem aktywnej formie nauczania, która nie do , e daje wy-
mierne efekty w nauczaniu, to powoduje rozwój muzyczny i ruchowy. 
Umiej tnie u yta muzyczna mata cyfrowa kszta ci dzieci m odsze poprzez 
zabaw . Nauczyciel muzyki w tym przypadku gra dzieciom na tradycyj-
nym pianinie od jednego do kilku d wi ków (melodi ), zadaniem ucznia 
jest znalezienie tych d wi ków na macie muzycznej i powtórzenie ich. Na-
st pnie nauczyciel dodaje kolejne d wi ki, buduj c zdanie, frazy muzyczne 
z utworów muzycznych nale cych do dzieci cej literatury. Podopieczni na 
macie cyfrowej znajduj  d wi ki i powtarzaj  utwór za pedagogiem. Kolej-
n  praktyczn  porad  dotycz c  zastosowania muzycznej maty z pi cioli-
ni  jest nauczanie poszczególnych d wi ków wraz z po o eniem ich na _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

25 <http://www.magix.com/pl/music-maker/>, [dost p: 08.02.2013]. 
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pi ciolinii. Je eli nauczyciel gra d wi ki coraz wy sze, to dzieci wspinaj  
si  do góry po kolejnych polach i liniach, je eli nauczyciel wykonuje d wi -
ki coraz ni sze, to podopieczni schodz  w dó  po kolejnych stopniach gamy. 
Nast pnie pedagog gra prosty i zarazem atwy utwór (np. „Panie Janie”),  
a wychowankowie staraj  si  go zagra  identycznie na cyfrowej macie mu-
zycznej z pi ciolini . 

Kolejne oprogramowanie i sprz t, który mo e w znacznym stopniu 
usprawni  prowadzenie lekcji i by  po ytecznym narz dziem w nauczaniu, 
to instrumenty wirtualne (instalowane na komputerach) oraz keyboardy 
wysokiej klasy. Umo liwiaj  one: 

– nowe zaaran owanie piosenek szkolnych, które mog  zabrzmie  cie-
kawiej, 

– wprowadzenie zabawy wspomagaj cej edukacj  muzyczn  typu, „jaki 
zagra  to instrument” – w czaj c ten sam fragment melodii przy odtwarza-
niu ró nych brzmie  instrumentalnych, 

– nauczanie nazw i barw instrumentów – wraz z demonstracj  brzmie-
nia ró nych rejestrów, co kszta ci u podopiecznych s uch barwowy oraz 
sposobno  rozpoznawania instrumentów ze wzgl du na prezentacj  ró -
nych ich rejestrów,  

– odtwarzanie utworów muzycznych w formie MIDI wraz z funkcj  
w czania b d  wy czania poszczególnych cie ek muzycznych po to, aby 
zrozumie  genez  powstania utworu, wej  w praprzyczyn  (materia ,  
z którego z o ony jest utwór, poszczególne d wi ki, wspó brzmienia, 
brzmienia instrumentalne) i umo liwi  pe ne  prze ycie dzie a muzycznego, 
funkcja ta pozwala na zapoznanie si  z budow  instrumentaln  danego  
utworu, gdy  jest mo liwo  ods uchiwania pojedynczych instrumentów, 

– zmian  tempa w czasie rzeczywistym (podczas odtwarzania utworu 
muzycznego), niezwykle pomocn  podczas uczeniu nowego materia u, 

– przedstawienie znanego dzieciom tematu muzycznego w ró nej in-
strumentacji26. 

Wykorzystanie omawianych rodków dydaktycznych wp ywa na 
uatrakcyjnienie zaj  lekcyjnych. Stosowanie elektronicznych instrumentów 
klawiszowych i wirtualnych pobudza aktywno  uczniów. Instrumenty te 
wzbudzaj  ciekawo  dziecka, które niejednokrotnie samo próbuje na nich 
zagra . Mo liwo ci instrumentów przyci gaj  uwag  uczniów, co skutkuje 
cz stszym zg aszaniem si  dzieci. 

 
Z pedagogicznego punktu widzenia edukacyjna przydatno  i atrakcyjno  infor-
matycznych rodków dydaktycznych wynika z cech szczególnych komputerów. S  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
26 A. Rosi ski, 2009, s. 41–42. 
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nimi obok powszechnie wymienianej zdolno ci do przesy ania, przetwarzania i ma-
gazynowania informacji, tak e ich: 

polisensoryczno , tj. oddzia ywanie na wiele zmys ów cz owieka; 

multimedialno , czyli mo liwo  sprz towego i programowego czenia w jed-
nym urz dzeniu wielu mediów i ich funkcji; 

interaktywno , czyli zdolno  do maszynowego dialogu cz owiek – komputer, 
zapewniaj ca uczniowi podmiotowe poczucie sprawstwa; 

symulacyjno , czyli mo liwo  imitowania rzeczywistych zjawisk, procesów lub 
urz dze ; 

komunikacyjno , czyli zdolno  do zapewnienia poprzez sie  wizualnej, g oso-
wej lub symbolicznej czno ci z drug  osob  (tak e innym komputerem b d  
urz dzeniem); 

wirtualizacja, czyli zdolno  do tworzenia fikcyjnej rzeczywisto ci, zwanej rze-
czywisto ci  wirtualn  lub cyberprzestrzeni 27.  

 

wiadome stosowanie Internetu na zaj ciach muzyki mo e przyczynia  
si  do przyswajania rozleg ej wiedzy interdyscyplinarnej, która czy kilka 
sztuk w jedn  dziedzin 28. Nauczyciel muzyki wybra  mo e odpowiednie 
strony internetowe do prezentacji trudnych zagadnie . Portale internetowe 
po wi cone muzyce oddzia uj  na ucznia, kszta tuj c jego zainteresowania, 
a nawet osobowo . Portal YouTube umo liwia wy wietlanie filmów,  
co mo e wp yn  na post p procesu edukacyjnego. Takie u ycie komputera 
jest przekazaniem wiedzy w sposób multimedialny z zauwa aln  korelacj  
ró nych sztuk. Zdaniem autora, dzi ki YouTube oraz innym portalom 
mo na zaprezentowa : 

– wygl d, brzmienie i sposób gry na instrumencie, 
– wygl d i ustawienie ró nych orkiestr, 
– ta ce ludowe poszczególnych krajów i regionów, 
– zdj cia znanych obiektów, takich jak: muzea, sale koncertowe wiata, 

filharmonie itp., 
– zdj cia i muzyk  w formie interaktywnej wybitnych kompozytorów, 
– kultur  i tradycj  ró nych krajów, 
– ró ne aran acje utworów lub piosenek (na ró ne sk ady instrumen-

talne), 
– znanych i wybitnych dyrygentów symfonicznych i kompozytorów, 
– miasta, w których yli i komponowali wybitni muzycy. 
 

ZAKO CZENIE 
 

Multimedia u ywane na zaj ciach muzyki we w a ciwy sposób to nie-
bagatelne ród o informacji dla ucznia, ród o, z którego korzysta  mog  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

27 M. Tana , 2004, s. 37. 
28 R. Bryzek, 2003, s. 235–237. 
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wszyscy – zarówno ucze , jak i pedagog. Przede wszystkim wa na jest 
wiedza o sposobie wykorzystania komputera na zaj ciach muzycznych i jak 
to robi , nie zapominaj c o najwa niejszych celach edukacyjnych, lecz je 
wspomaga 29. 

W dzisiejszych czasach to szko a musi nad a  za nowoczesnymi zdo-
byczami technologicznymi. Je eli tego nie zrobi, to m odzi ludzie b d  od-
czuwa  braki w wykszta ceniu, które niezb dne jest w ci gle rozwijaj cym 
si  spo ecze stwie multimedialnym. Nale y pami ta , e nowoczesna szko-
a nie powinna tylko pod a  za najnowocze niejsz  technologi , lecz  

z now  jako ci  wspó pracowa  i koniecznie t  jako  wdra a 30. 
Uwzgl dnienie nowych technologii w edukacji muzycznej dziecka jest 

niezwykle trudne, gdy  wi e si  ze z amaniem pewnych stereotypów i z 
zaprojektowaniem nowej klasopracowni muzycznej, gdzie na ka dych zaj -
ciach muzycznych znalaz oby si  miejsce na zastosowanie multimediów  
w nauczaniu muzyki.  

Wspó czesna praktyka ukazuje, e dost p do nowych technologii  
w szko ach maj  uczniowie wy cznie na lekcjach informatyki b d  po-
krewnych przedmiotów, natomiast bardzo rzadko komputer jest stosowany 
do prezentacji zagadnie  dydaktycznych dotycz cych innych przedmiotów 
nauczanych w szkole, w tym muzyki. 

Wy cznie od nauczyciela muzyki zale y, z jakich rodków i metod sko-
rzysta, wdra aj c nowe tre ci programowe. Komputer na zaj ciach muzyki, 
naturalnie, nie eliminuje tradycyjnych metod nauczania i powinien by  in-
strumentem wspieraj cym przyswajanie wiedzy podopiecznych. Zastoso-
wanie komputera na zaj ciach muzyki wraz z odpowiednio dobranym 
oprogramowaniem komputerowym umo liwia osi ganie nowych, niespo-
tykanych i unikatowych idei bazuj cych na zaskakuj cych, nieprzewidy-
walnych i cz sto twórczych pomys ach podopiecznych, które to idee bez 
tego narz dzia s  nieosi galne.  

Coraz cz ciej widoczne s  dysproporcje pomi dzy umiej tno ciami 
nauczyciela w zakresie obs ugi komputera a ucznia, który korzysta z niego 
niemal e codziennie. St d wspó czesny nauczyciel muzyki to osoba nie 
tylko pracuj ca metodami tradycyjnymi, ale równie  alternatywnymi, która 
potrafi wiadomie porusza  si  w wietle nowych zdobyczy multimedial-
nych i umiej tnie wzbudzi  zami owanie uczniów do przedmiotu poprzez 
wiadome stosowanie komputera na lekcjach muzyki31. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

29 T. Huk, 2011, s. 88–89. 
30 R. Bryzek, 2003, s. 182–183. 
31 Por. <http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/konspekt3/maloszowski.html>, [dost p: 

10.02.2013]. 
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Powy sze kwestie wi  si  ze zrewidowaniem i dostosowaniem aktu-
alnych metod kszta cenia nauczycieli muzyki do zmian dotycz cych orga-
nizacji procesu edukacyjnego, który wynika z przekszta ce  dokonuj cych 
si  w m odym spo ecze stwie. Zwi kszenie dost pno ci komputerów na 
lekcjach muzyki ma na celu wi kszy wp yw na osi gni cia ucznia oraz ich 
wszechkierunkowy rozwój za pomoc  sztuki multimedialnej. 

Ci gle rozwijaj ca si  technologia bez w tpienia nie zast pi sprawdzo-
nych, tradycyjnych procedur edukacji, lecz b dzie w du ym stopniu pomo-
c  dla nauczyciela muzyki, stanowi c wa ne uzupe nienie zaj  lekcyjnych. 
Komputeryzacja dyktuje normy, które sukcesywnie s  implementowane, 
sprzyja tworzeniu nowych standardów, znajduj cych zastosowanie w pracy 
nauczyciela muzyki, dzi ki zdolno ci wykorzystania przez wychowawc , 
zaznajomionego z technicznymi nowinkami z zakresu muzyki i podstaw 
informatyki, maj cego ku temu odpowiednie kwalifikacje32. 

Reasumuj c powy sze rozwa ania na temat umiej tno ci nauczycieli  
w dziedzinie wykorzystania multimediów, stwierdzam, e proces kszta ce-
nia nauczycieli muzyki musi zosta  poszerzony o multimedia, ich prak-
tyczne zastosowanie na lekcjach muzyki. Ci g e dokszta canie nauczycieli 
ma swoje uzasadnienie i wynika równie  z awansu zawodowego nauczy-
ciela oraz z misji pedagogicznej – zapoznawania uczniów z wiedz  i umie-
j tno ciami niezb dnymi do funkcjonowania w wiecie wspó czesnym. 

 
 

LITERATURA 

 
Abramowicz W., Absolwenci uczelni obywatelami globalnego spo ecze stwa informacyjnego, 

referat wyg oszony na I Krajowej Konferencji Naukowej „e-Uniwersytet: Metody  
i Narz dzia”, WSiZ, Rzeszów 2002. 

Adamczewski P., S ownik informatyczny. Terminologia informatyczna w pigu ce, Helion, 
Gliwice 2005. 

Bryzek R., Komputer w pracy nauczyciela polonisty, [w:] B. Myrdzik (red.), Od teatru aków 
do Internetu. Nowoczesno  i tradycja w edukacji polonistycznej, Wyd. Uniwersytetu Ma-
rii Curie-Sk odowskiej, Lublin 2003. 

Bryzek R., Surfowanie edukacyjne, czyli o wykorzystaniu zasobów Internetu w kszta ceniu 
polonistycznym, [w:] B. Myrdzik (red.), Od teatru aków do Internetu. Nowoczesno   
i tradycja w edukacji polonistycznej, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Sk odowskiej, 
Lublin 2003. 

Day C., Rozwój zawodowy nauczyciela, GWP, Gda sk 2004. 
Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu, Wyd. Zysk i S-ka, Pozna  2011.  
Fio ek-Lubczy ska B., Film, telewizja i komputery w edukacji humanistycznej. O audiowizual-

nych tekstach kultury, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
32 A. Rosi ski, 2011, s. 80–81. 



 Kszta cenie nauczycieli muzyki w zakresie edukacji medialnej  101 

Gajek E., Edukacja j zykowa w spo ecze stwie informacyjnym, Wyd. Instytutu Lingwistyki 
Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008. 

Huk T., Media w wychowaniu, dydaktyce oraz zarz dzaniu informacj  edukacyjn  szko y, Ofi-
cyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. 

Konarzewski K., Jak uprawia  badania o wiatowe, WSiP, Warszawa 2000. 
Kruszewski K., Sztuka nauczania. Czynno ci nauczyciela, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 

2004. 
Krzysztofek K., Polska w drodze do globalnego spo ecze stwa informacyjnego. Raport o rozwoju 

spo ecznym, UNDP Poland, Warszawa 2002. 
Kubiczek B., Metody aktywizuj ce. Jak nauczy  uczniów uczenia si ?, Poradnik nauczyciela, 

Wyd. Nowik, Opole 2006.  
obocki M., Metody i techniki bada  pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 

2004. 
Oko  W., S ownik pedagogiczny, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1992. 
Pawelski L., Komputer jako narz dzie pracy dydaktycznej i administracyjnej w szkole, [w:]  

Z. P oszy ski, A. Patryna (red.), Komputer – wspó czesne narz dzie pracy nauczyciela, 
Wyd. Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w S upsku, S upsk 2003. 

Pilch T., Zasady bada  pedagogicznych, Wyd. Akademickie ak, Warszawa 1998. 
Rosi ski A., Elektroniczne instrumenty klawiszowe jako narz dzie do kompozycji i aran acji 

muzycznej w pracy pedagoga, Akademia Pomorska w S upsku, S upsk 2009 [niepubli-
kowana praca licencjacka]. 

Rosi ski A., Techniczne aspekty wykorzystania komputera w produkcji muzycznej. Zastosowanie 
komputera w realizacji wybranych zagadnie  pracy dydaktycznej nauczyciela muzyki, Aka-
demia Muzyczna w Gda sku, Gda sk 2011 [niepublikowana praca magisterska]. 

Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w spra-
wie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 260, poz. 
2592, 2593), <http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20042602593&t ype=2>, 
[dost p: 14.02.2014]. 

Silberman M., Uczymy si  uczy , GWP, Gda sk 2003. 
Straszak A., Cyfryzacja uniwersytetu: konieczno  i mo liwo ci, referat wyg oszony na  

I Krajowej Konferencji Naukowej „e-Uniwersytet: Metody i Narz dzia”, WSiZ, Rze-
szów 2002.  

Tadeusiewicz R., O potrzebie naukowej refleksji nad rozwojem spo ecze stwa informacyjnego, 
[w:] L. Haber (red.), Mikrospo eczno  informacyjna na przyk adzie miasteczka interneto-
wego AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 2001. 

Tana  M., Dydaktyczny kontekst kszta cenia na odleg o , [w:] M. Tana  (red.), Pedagogika @ 
rodki informatyczne i media, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004. 

 

Strony internetowe 
 

<http://www.audacity.sourceforge.net/?lang=pl>. 
<http://www.encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3944315>. 
<http://www.magdalenaszpunar.com/_publikacje/2005/kapital_ludzki_pliki/image0

06.jpg>. 
<http://www.magix.com/pl/music-maker/>. 
<http://www.sibelius.com/home/index_flash.html>. 
<http://www.univ.rzeszow.pl/ekonomia/zeszyty/Zeszyt6/33_Szpunar_Magdalena.p

df>. 


