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 Konferencja  pod hasłem „Grajmy w szkole” była jednym 
z elementów tegorocznej Muzycznej EduAkcji Warszawy –  po raz 
pierwszy połączonej z finałem konkursu Nauczyciel Muzyki 2016. 
Wydarzenie stało się niezwykłą okazją do spotkania przedstawicieli 
środowiska nauczycieli muzyki i animatorów muzycznych – osób 
działających w obszarze edukacji nieformalnej z różnych stron Polski. 
Warto podkreślić, że organizatorzy zaprosili także młodzież z warszaw-
skich szkół średnich, dzięki czemu w dyskusjach uczestniczyli uczniowie 
gimnazjum i czterech liceów. Hasło „Grajmy w szkole” reprezentuje akcję 
społeczną zainicjowaną przez Polskie Stowarzyszenie Edukacji i Animacji 
Muzycznej (PSEiAM), Polską Radę Muzyczną, Stowarzyszenia Jeunesses 
Musicales Poland, Fundację „Muzyka jest dla wszystkich” i Fundację 
Nowa Orkiestra Kameralna, w którą włączyły się także Narodowy 
Instytut Fryderyka Chopina oraz Filmoteka Narodowa – Instytut 
Audiowizualny – wydawca portalu Muzykoteka Szkolna.   
 Dyskusje w małych grupach tematycznych wydawały się 
naturalną konsekwencją tego spotkania, wyjściem naprzeciw oczekiwa-
niom przedstawicieli każdego ze środowisk, okazją do wysłuchania ich 
postulatów, wymiany doświadczeń i poglądów. Poniższy raport prezentuje 
opracowania dyskusji w grupach przygotowane przez ich moderatorów. 
Każdy z opisów został podzielony na dwie części: edu na dziś – opisująca 
aktualny kontekst dyskutowanego zagadnienia oraz edu pytania i odpo-
wiedzi – prezentująca zestawienie odpowiedzi zebranych od uczestników 
dyskusji.  Autorem wstępu do raportu jest Adam Świtała, Prezes Zarządu 
Polskiego Stowarzyszenia Edukacji i Animacji Muzycznej. Na koniec rapor-
tu dodajemy suplement zawierający fragmenty poprzedzającej konferencję 
rozmowy pomiędzy uczniami a ekspertami.
 Konferencja była współorganizowana przez Warszawski Program 
Edukacji Kulturalnej oraz Polskie Stowarzyszenie Edukacji i Animacji Muzycz-
nej. Odbyła się 8 kwietnia 2017 roku w Narodowym Instytucie Fryderyka 
Chopina w Warszawie.
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 Przebieg i charakter konferencji, liczna obecność praktyków edukacji muzycznej z całej Polski 
oraz rzadko możliwa do skonfrontowania wielość perspektyw, stworzyły okazję do zabrania głosu 
przez środowisko edukatorów w sprawie obecnego kształtu edukacji muzycznej w polskiej oświacie.  
Zebrano następujące postulaty: 
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Zwiększenie liczby godzin w oświacie przeznaczonych na praktykę muzyczną – a więc grę na 
instrumentach i śpiew, szczególnie w wydaniu zespołowym. Warto podkreślić, iż potrzeba wyraźne-
go przeniesienia akcentu z zajęć poświęconych poszerzaniu wiedzy teoretycznej na praktykę wspól-
nego muzykowania, wydaje się być istotna dla wszystkich uczestników. Jednocześnie dyskusja wo-
kół przełamania obecnej dominacji teorii nad praktyką uwidoczniła różnicę oczekiwań dyrekcji szkół 
i postaw samych nauczycieli wobec konieczności realizacji podstawy programowej i podręcznika. 

Spojrzenie na edukację muzyczną w szerszym kontekście społecznym i kulturowym (np. „Edukacja 
muzyczna dzieci i młodzieży musi iść równolegle z edukacją rodziców”). Potrzebny jest częstszy 
kontakt z „żywą” muzyką w szkołach, „zapewnienie odpowiednich przestrzeni i okazji do występów 
oraz obecności żywej muzyki w szkole”. Ważna jest rola  nauczyciela jako „przewodnika po dobrej 
muzyce”.

Zwrócenie uwagi na  złe warunki lokalowe i słabe wyposażenie pracowni muzycznych („Zajęcia 
odbywają się często w przypadkowych salach, często różnych w ciągu dnia. Niektórzy nauczyciele 
zgromadzili własne zbiory instrumentów, które wykorzystują w zajęciach, jednak zdarza się, że nie 
mają ich gdzie przechowywać”), zbyt duży nacisk na rywalizację („Uczymy strasznie na poważnie!”) 
oraz brak zaufania do kompetencji nauczyciela. 

Zadbanie o właściwy dobór nauczycieli muzyki. Młodzież akcentowała pierwszoplanowe znacze-
nie charyzmy i osobowości nauczyciela oraz potrzebę własnej twórczości i indywidualnej ekspresji. 
Trosce nauczycieli o warunki i czas dla edukacji muzyki przeciwstawia spontaniczność: „Muzykować 
można w każdych warunkach, ale wszystko zależy od kompetencji i chęci nauczyciela”.

Potrzeba zmiany jakościowej w pracy nauczyciela, wzmocnienia odrębnego charakteru lekcji 
muzyki, upowszechniania nowych praktyk, sposobów organizacji nauki muzyki, a nawet określenia 
na nowo celów szkolnej edukacji muzycznej. 

E D U  R E F L E K S J A
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 Potrzebne jest wsparcie systemowe.  
W opinii większości dyskutantów edukacja
muzyczna może i powinna być obszarem 
twórczym i jednoczącym, stwarzać warunki 
do swobodnej ekspresji muzycznej i nauki 
wzajemnego słuchania się. Jednocześnie 
dostrzegają oni pilną konieczność systemowego 
wsparcia, bez którego wartościowe inicjatywy 
mają jedynie nikłe szanse przerodzić się 
w konsekwentne, długofalowe działania. 
W przekonaniu organizatorów tego rodzaju 
dyskusje, konfrontujące poglądy i doświadcze-
nia przedstawicieli różnych środowisk związa-
nych z edukacją, mogą stanowić istotny wkład 
w poprawę jakości wychowania muzycznego 
w placówkach oświatowych, ponieważ zależy 
ona w dużym stopniu właśnie od postaw 
i kompetencji nauczycieli. 
 W oczekiwaniu na postulowaną zmianę 
systemową to środowiska oświatowe, lokalne 
koalicje nauczycieli, rodziców, uczniów, dyrekcji 
szkół i samorządowców powinny podejmować 
starania o poprawę edukacji muzycznej 
w ramach już istniejących możliwości.
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Moderator: 
Wojciech Walczak, 
Nowe Stowarzyszenie Jeunesses Musicales Poland
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 Czy w dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie zaprogramowane lekcje muzyki 
w oświacie są w ogóle potrzebne? Mamy przecież Internet, media społecznościowe, ale przede 
wszystkim zmiany trendów muzycznych, które następują szybciej niż reakcje osób odpowiadających 
za tworzenie podstaw programowych, wytycznych, podręczników.
 Uczestnicy dyskusji jednoznacznie opowiedzieli się za absolutną koniecznością obecności 
muzyki na każdym etapie kształcenia, a przedstawione argumenty można ująć w kilka podkategorii. 
Przede wszystkim muzyka ma wartość sama w sobie – jako uniwersalny nośnik piękna, harmonii, 
humanizmu, jako pierwotna potrzeba duszy, której rozwijanie wzbogaca nas jako ludzi. Nowoczesne, 
aktywne lekcje muzyki to również wspaniała szansa na rozwój kompetencji miękkich, takich jak: 
kreatywność, emocjonalność, współpraca, percepcja czy umiejętność autoprezentacji. 
 Atrakcyjne i otwarte na różnorodność stylów muzycznych lekcje muzyki w szkołach powszech-
nych to również szansa na znalezienie wartościowej drogi we współczesnym chaosie informacyjnym. 
Uczniowie uczestniczący w dyskusji sami zwrócili uwagę, że potrzebna im jest pomoc ze strony osób 
bardziej doświadczonych, które będą potrafiły skierować ich uwagę w kierunku twórców o wysokiej 
jakości artystycznej. Jednocześnie bardzo mocno zaznaczono uniwersalizm stylów oraz fakt, że według 
dyskutujących jest tylko jeden podział muzyki – na dobrą i złą, a tzw. styl muzyczny nie ma większego 
znaczenia. Współczesny nauczyciel muzyki powinien być właśnie takim przewodnikiem po dobrej muzyce.
 Za niezwykle ważne uznano zwiększenie praktycznej strony lekcji muzyki (np. granie w zespo-
łach, śpiewanie, hip-hop, beat-box). Postulowano wykorzystanie muzyki współczesnej (w rozumieniu 
muzyki komponowanej współcześnie, nie tzw. muzyki współczesnej tworzącej podkategorię muzyki 
klasycznej), która ułatwia kontakt z dziećmi i młodzieżą oraz jest naturalną przestrzenią wzajemnej 
komunikacji. Aktywne lekcje musiałyby się również łączyć z większą obecnością muzyków w oświacie.
 Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży powinna przebiegać równolegle z edukacją rodziców. 
Dyskutujący zwrócili uwagę na praktyczną niemożliwość przekonania do określonych wartości dzieci, 
których rodzice nie cenią lekcji muzyki, nie rozumieją ich ogromnego wkładu w rozwój młodych ludzi, 
nie widzą sensu uczenia tego przedmiotu w szkołach.
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 Uczestnicy dyskusji zostali również poproszeni o krótkie 
odpowiedzi na trzy pytania:

1. Czy lekcje muzyki prowadzone są w sposób dobry z perspektywy 
potrzeb uczniów?
2. Jak powinny być prowadzone lekcje muzyki z perspektywy 
potrzeb uczniów?
3. Jak oceniany jest nauczyciel muzyki przez a) uczniów i b) kolegów 
z pracy (status i prestiż nauczyciela muzyki)?

 Głównym tematem, który powracał w odpowiedzi na pierw-
sze i drugie pytanie, będąc właściwie spoiwem obu, było hasło: 
mniej teorii, więcej praktyki. W grupie nauczycieli muzyki oso-
by uznające prowadzenie lekcji muzyki w sposób nieprawidłowy 
(12/22 osoby, 55%) wskazały muzykowanie w szkole jako główną 
szansę na poprawę. Co charakterystyczne, nauczyciele muzyki, 
którzy uważali, że dobrze prowadzą lekcje (10/22, 45%) jako 
największą ich zaletę wskazali różnorodność i wspólne granie na 
instrumentach oraz śpiewanie. Trzech na pięciu animatorów 
również wskazało na muzykowanie jako kluczowe, podobnie jak 
wszyscy uczniowie (6/6).
 Z odpowiedzi uczestników dyskusji na trzecie pytanie wynika 
jasno, że prestiż w szkole i status nauczyciela muzyki wśród uczniów 
zależy od niego samego. Co ciekawe, dominowało przekonanie, 
że w procesie zyskiwania autorytetu ważniejsze dla pedagoga 
od wiedzy stricte muzycznej są pasja, serce i zaangażowanie. 
Uczniowie oraz koledzy nauczyciele cenią takie osoby, które są 
wiarygodne w swojej pracy i potrafią skutecznie przekazać miłość 
do muzyki, bez względu na wybraną estetykę muzyczną czy styl.

E D U  P Y T A N I A  I  O D P O W I E D Z I
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S p o ł e c z n e   
f u n k c j e  
m u z y k i   
w   s z k o l e 

Moderatorka: 
Joanna Grotkowska, 
Fundacja Polskiej Rady Muzycznej, Program 2 PR
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 Czy szkoła dostrzega 
społeczne funkcje muzyki, 
możliwość oddziaływania za jej 
pośrednictwem na społeczność 
szkolną i lokalną? 
 Uprawianie muzyki od 
zawsze pełniło funkcje społeczne 
– już Platon rozważał wpływ muzyki 
na Państwo. Dziś mamy rozkwit 
działań artystycznych, które 
ukierunkowane są na cele 
społeczne, współtworzą sferę 
publiczną, zakładają uczestnictwo 
nie-artystów i realizują idee 
demokracji kulturowej. Wspólne 
muzykowanie (i improwizowanie) 
rozwija nie tylko zdolności 
twórcze, wrażliwość emocjonalną, 
ale także umiejętność współdziałania 
w grupie, akceptacji odmienności 
i pokojowego do niej nastawienia. 
Uczy spontaniczności i naturalności 
zachowań.

E D U  n a  D Z I Ś
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 Nauczycielom przy naszym stoliku zadałam pytanie jak (i czy w ogóle) 
ta wiedza o społecznych funkcjach muzyki wykorzystywana jest w szkole:  

1. Jakie praktyki funkcjonują w szkołach, a jakich brakuje?
2. Muzykowanie jako praktyka lokalnej społeczności zogniskowanej przy 
szkole – czy coś takiego jak „community music” jest możliwe i jak? 
3. Szkoła jako współdziałanie trzech tworzących ją grup: uczniów, rodziców, 
nauczycieli – co z tego może wynikać?

 Odpowiedzi na pytanie pierwsze podkreślały głównie braki pewnych 
potrzebnych praktyk czy samej świadomości tych potrzeb. Z jednej strony 
nauczyciele chcieliby mieć możliwość prowadzenia zajęć w małych grupach, 
które sprzyjają rozwojowi indywidualnemu a jednocześnie większej integracji. 
Wskazują na podstawowe braki wyposażenia (instrumenty) oraz płatnych 
godzin na prowadzenie zespołu instrumentalnego. Z drugiej strony 
podkreślają, że zajęcia muzyczne w szkole powinny angażować wszystkie 
dzieci – nie tylko najzdolniejsze. Powinny integrować uczniów słabszych 
(także niepełnosprawnych) ze zdolnymi, dawać możliwość „wyżycia się” 
dzieci z nadpobudliwością ruchową i otwarcia się dzieci nieśmiałych lub 
ze środowisk dysfunkcyjnych – marginalizowanych. Pojawiły się też głosy 
zwracające uwagę na to, że panujący w edukacji syndrom rywalizacji 
i konkurencyjności uniemożliwia objęcie wszystkich dzieci „muzyczną opieką”. 
A przecież – na co zwrócono uwagę – chór mógłby zrzeszać wszystkie dzieci, 
w tym te najzdolniejsze w partiach solowych. Czasem jednak jest to problem 
zbyt dużej oferty innych zajęć dodatkowych, których terminy się pokrywają. 
Muzyka w tej konkurencji często przegrywa.

E D U  P Y T A N I A  I  O D P O W I E D Z I
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 Jedna z kartek wypełnianych już po dyskusji przez nauczycieli zawiera 
spis dobrych praktyk (realizowanych przez nauczyciela), które z pewnością 
rozwijają zdolności opisane we wstępie tego raportu:

 improwizowanie, umożliwianie indywidualnej ekspresji
 wspólne muzykowanie
 szukanie przejawów muzyki (melodii/rytmu) w zwykłym życiu 
 (rytm chodu, języka)
 nauka muzyki poprzez doświadczanie
 nauczyciel bardziej słucha i inspiruje się tym, co mają młodzi do powiedzenia
 szacunek dla chłopców z mutacją
 szacunek i wspieranie/zachęta dla pierwszych prób twórczych
 tworzenie przestrzeni wolnej od rywalizacji – muzyka nie znosi rywalizacji
 promowanie wzajemnego wspierania się i inspirowania
 radość i zabawa – uczymy strasznie na poważnie
 przygotowywanie przez młodzież warsztatów dla nauczycieli i rodziców.

 Na tej samej kartce – w punkcie „moje potrzeby” – notatka:

 żeby ktoś nas pytał, czego chcemy uczyć i żeby młodzież mogła się 
 wypowiedzieć.

 Odpowiedzi na pytanie drugie było stosunkowo najmniej. Wydaje się, 
że współczesna polska szkoła nie dostrzega potencjału lokalnej społeczności – 
tego, co w innych krajach europejskich i w Ameryce określa się jako „community 
music”. Niemal wszystkie odpowiedzi na to pytanie formułowane były w trybie 
przypuszczającym:

 dzięki angażowaniu lokalnej społeczności można byłoby osiągnąć większą    
 integrację międzypokoleniową 
 uczyć się poprzez obserwację autorytetów
 można by zapraszać na zajęcia muzyków reprezentujących różne gatunki.
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 Odpowiedzi na pytanie trzecie wskazywały na 
różne problemy blokujące harmonijną współpracę w dzie-
dzinie muzyki trzech grup tworzących społeczność szkolną: 

 Uczestnicy dyskusji podkreślali więc, że punktem 
wyjścia dla poprawy tej sytuacji musi być budowanie 
świadomości roli muzyki we wszystkich grupach społeczno-
ści szkolnej. „Mówmy częściej językiem korzyści” 
– postulowano. Dobrymi na to pomysłami mogłyby być 
(tryb przypuszczający!): 

słaba świadomość tego jak zdobywanie umiejętności 
muzycznych wpływa na rozwój dziecka i młodego 
człowieka zarówno wśród rodziców, jak i innych 
nauczycieli oraz dyrekcji

niedocenianie roli muzyki w edukacji – zarówno przez 
rodziców, jak i w konsekwencji przez samych uczniów

słaba „pozycja” nauczycieli muzyki w gronie nauczy-
cielskim szkoły.

wspólne imprezy muzyczne angażujące zarówno 
uczniów, jak i nauczycieli/rodziców, zamiast „popisów” 
uczniów przed zgromadzoną publicznością szkolną

koncerty rodziców (muzyków) dla dzieci

ścisła współpraca z rodzicami, bo często to uczniowie 
wprowadzają rodziców w świat muzyki

angażowanie do wspólnych działań muzycznych 
(warsztaty, występy) nauczycieli innych przedmiotów, 
interdyscyplinarność, wspólne śpiewanie okoliczno-
ściowych pieśni. 



P o t r z e b y, 
k o m p e t e n c j e 
i   s a t y s f a k c j o n u j ą c e  
s y t u a c j e 
w   u c z e n i u  (s i ę)  
m u z y k i

Moderator: 
Witold Roy Zalewski,
Forum Muzyki Tradycyjnej
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 Tematem dyskusji tej grupy warsztatowej była praca z dziećmi i młodzieżą w 
zakresie nauczania i uczenia się muzyki. Uczestnikami panelu byli nauczyciele, uczniowie 
oraz animatorzy muzyczni prowadzący swoją działalność poza szkołami. Wszyscy zostali 
poproszeni o zapisanie na kartkach odpowiedzi na trzy zaprezentowane poniżej pytania. 
Wnioski ze wspólnej pracy stanowią podstawę niniejszego podsumowania.

 Jakie są twoje indywidualne (nauczyciela, ucznia, animatora) potrzeby 
w zakresie nauczania i uczenie się muzyki w szkole?  
 Z perspektywy nauczycieli jedną z najistotniejszych potrzeb okazało się istnienie 
odpowiednich i komfortowych warunków prowadzenia zajęć. Wiele odpowiedzi wskazy-
wało na potrzebę wydzielonej przestrzeni – pracowni muzycznej wyposażonej w instru-
menty muzyczne – gitary, instrumenty klawiszowe, wysokiej jakości sprzęt do odtwarza-
nia muzyki oraz sprawnie działający dostęp do Internetu. Wielu nauczycieli wskazywało 
na fakt, że zajęcia odbywają się często w przypadkowych salach, często różnych w ciągu 
dnia. Niektórzy nauczyciele zgromadzili własne zbiory instrumentów, które wykorzystują 
podczas zajęć, jednak zdarza się, że nie mają ich gdzie przechowywać. 
 Podobne potrzeby związane z infrastrukturą zgłaszali uczniowie. Obie grupy 
zauważyły także potrzebę istnienia odpowiednich przestrzeni i okazji do występów oraz 
częstszej obecności żywej muzyki w szkole. Od siebie dodam, że w polskich szkołach 
powszechny jest brak dbałości o akustykę przestrzeni (niewygłuszone betonowe 
korytarze, sale gimnastyczne i lekcyjne), co zupełnie nie sprzyja muzycznej aktywności 
wymagającej wyciszenia.
 Oprócz przestrzeni i wyposażenia istotną potrzebą okazał się czas przeznaczony 
na zajęcia oraz jego organizacja. Zgłaszano potrzeby przeznaczenia większej liczby 
godzin na zajęcia muzyczne w szkole – zarówno w ramach zajęć lekcyjnych, jak pozalek-
cyjnych, np. prowadzenie zespołów muzycznych. Zdarza się także, że mimo iż nauczyciel 
prowadzi zajęcia dodatkowe, z powodu dwuzmianowej organizacji godzin w szkole nie 
wszyscy uczniowie mogą z nich korzystać. Istotną potrzebą jest także praca 
w mniejszych grupach. 

E D U  P Y T A N I A  I  O D P O W I E D Z I
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 Nauczyciele zgłaszali 
również postulat doskonalenia 
zarówno swoich umiejętności 
muzycznych, jak i wiedzy, na 
przykład przez wymianę doświad-
czeń z innymi nauczycielami oraz 
dostęp do bezpłatnych materiałów 
edukacyjnych. Istotne jest także 
wsparcie dyrekcji szkoły, jak rów-
nież porozumienie z uczniami 
i rodzicami, którzy często nie mają 
zaufania do kompetencji nauczy-
ciela. Uczniowie natomiast chcie-
liby, aby ich nauczyciele muzyki 
sami byli muzykami, a zajęcia miały 
twórczy i otwarty charakter.
 Obie grupy podkreślały 
także potrzebę redefinicji systemu 
oceny. Ocenianie zostało uznane 
za ważne i istotne, jednak według 
rozmówców oceny powinny być 
opisowe i motywujące do rozwoju.
Animatorzy działający poza szkołą 
postulowali o działania promujące 
ich zajęcia w szkole oraz możliwość
dofinansowania tych zajęć.
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Jakie kompetencje są dla ciebie ważne w nauczaniu/uczeniu się muzyki?
 Przede wszystkim jest to umiejętność gry w podstawowym zakresie na wielu 
instrumentach. Uczniowie chcieliby mieć możliwość praktycznego przekonania się, który 
instrument do nich pasuje. Obie grupy uznały także za istotne: emisję głosu, pracę 
w zespole, wyobraźnię i kreatywność, a także obsługę programów do edycji dźwięku, 
rytmikę i kształcenie słuchu oraz improwizację. Jako istotne kompetencje wskazane 
zostały też: kreacja, wyobraźnia i swoboda. Ponadto nauczyciele podkreślali potrzebę 
umiejętności przewodzenia grupie czy mistrzostwa budzącego szacunek. 
 Oprócz improwizacji i gry na instrumentach za istotne elementy warsztatu 
nauczyciela uznane zostały: ruch sceniczny, gra na instrumencie ze słuchu, akompania-
ment ad-hoc, aranżacja, prowadzenie zespołu muzycznego czy dyrygowanie (rozumiane 
jako fizyczna czynność przekazywania intencji za pomocą gestu, a nie jako interpretacja 
dzieł), a także umiejętność czytania nut bez opisu literowego. Nauczyciele zgłaszali 
jeszcze potrzebę poprawy kompetencji w zakresie organizacji pracy, odpoczywania 
oraz sprawiedliwego i adekwatnego oceniania uczniów.

Jakie sytuacje nauczania/uczenia się muzyki są dla ciebie satysfakcjonujące?
 W odpowiedzi na to pytanie ujawniły się największe różnice pomiędzy 
nauczycielami a uczniami. Uczniowie zgłaszali najczęściej, że lubią uczyć się dla siebie, 
a nie dla oceny. W muzykowaniu szukają przyjemności, możliwości przekraczania 
własnych granic (często w samotności), ale też kontaktu z rówieśnikami. Cieszy ich 
nieskrępowana wolność i indywidualność. Część nauczycieli (szczególnie z długim 
stażem) natomiast opisywała jako najprzyjemniejszą satysfakcję z występów ucznia, 
widoczne efekty z postępów w nauce oraz podziękowania od uczniów, pozytywną 
dyscyplinę podczas zajęć i konsekwencję.
 Oprócz tych głosów pojawiały się jednak także takie jak: radość, przejawy 
kreatywności, wyjście poza schemat. Nauczyciele muzyki cenią sobie sytuację, kiedy 
mają wolną rękę i słuchając uczniów tworzą razem z nimi. Wysoce satysfakcjonujące 
dla nauczycieli są sytuacje, w których wytwarza się energia grupy. Pokrywa się to 
z oczekiwaniami uczniów, którzy mówili o radości ze wspólnego muzykowania. 
Uczniowie podnosili również kwestię sprawiedliwego i adekwatnego oceniania, 
które powinno pomagać w dopracowaniu efektu zajęć twórczych.
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Moderatorka: 
Violetta Łabanow, 
Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich”
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 Dyskusja na temat potrzeby i możliwości muzykowania na obliga-
toryjnych lekcjach muzyki w oświacie od początku i we wszystkich grupach 
ujawniła wyraźną sprzeczność między afirmatywnymi deklaracjami i reko-
mendacjami, chętnie wyrażanymi przez wszystkich uczestników, a opisywa-
ną przez nich rzeczywistością szkolną. Zdaniem zarówno nauczycieli (16/22 
osoby), jak i młodzieży biorącej udział w dyskusji (6/22) potrzeba muzyko-
wania i lekcji muzyki jest oczywista, a jej realizacja jest obowiązkiem oświaty. 
Na poziomie konkretów i diagnozy stanu aktualnego okazało się jednak, że 
opinie poszczególnych grup i osób znacznie się różnią. 
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Czy muzykowanie powinno być główną formą realizacji podstawy programowej?

 Według wszystkich nauczycieli (16/22 osoby) muzykowanie rozumiane jako zespołowe granie 
i śpiewanie powinno być główną formą nauki muzyki, jednak najlepiej funkcjonuje na zajęciach 
pozalekcyjnych, a podczas lekcji obligatoryjnych jest możliwe, ale z dużymi ograniczeniami czasowymi 
i jakościowymi. Na pytanie o możliwość wprowadzenia muzykowania jako głównej formy aktywności  
podczas lekcji muzyki (godzina tygodniowo) większość dorosłych uczestników (13/16) odpowiedziała 
negatywnie – nauczyciele wskazywali głównie na brak czasu i konieczność realizacji wszystkich 
zapisów podstawy programowej. Zaledwie trzech nauczycieli uznało, że realizacja podstawy 
programowej nie ogranicza muzykowania i umożliwia prowadzenie programu autorskiego, który 
teoretycznie mógłby polegać głównie na graniu i śpiewaniu. Jedna osoba określiła dominację 
muzykowania na lekcji muzyki jako „rewolucję organizacyjną, niemożliwą bez wsparcia”.
 W praktyce muzykowanie podczas lekcji ogranicza się w najlepszym razie do zaśpiewania 
jednej piosenki i grania na instrumentach perkusyjnych lub najczęściej jednogłosowego grania na 
fletach prostych według wskazówek i gotowych ćwiczeń z podręcznika. Na pytanie, jak według nich 
funkcjonuje i na ile efektywna jest taka struktura lekcji, podali bardzo zróżnicowane odpowiedzi 
– pozytywne („Moje dzieci lubią lekcje muzyki, uwielbiają muzykowanie”) i negatywne („Brak czasu 
na przyjemności”, „Brak instrumentów i pracowni”, „Trudność w uzyskaniu otwartości i spontaniczności 
uczniów w muzykowaniu w klasie”).
 Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do realizacji podstawy programowej, jednak zarówno 
oni, jak i dyrekcje szkół podchodzą do tego zagadnienia w różny sposób – dyrekcje czasem wymagają 
pełnej realizacji podstawy programowej  (2/16 osób), a najczęściej zostawiają nauczycielom mniejszą lub 
większą swobodę w tym zakresie.
 Na tle nauczycielskich wypowiedzi na temat lekcji muzyki ciekawie zabrzmiały wypowiedzi 
młodzieży – wszyscy uczniowie wypowiedzieli się pozytywnie o możliwości muzykowania na lekcjach 
muzyki w szkole, uzależniali ją od kompetencji nauczyciela, co warto podkreślić – od jego charyzmy, 
chęci i zaangażowania, nie tylko od umiejętności muzycznych.

E D U  P Y T A N I A  I  O D P O W I E D Z I
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 Pojawiło się w tej grupie niezwykle optymistyczne i jakże różne od nauczycielskich 
stwierdzenie, iż: „Muzykować można w każdych warunkach, ale wszystko zależy od kompetencji 
i chęci nauczyciela”. Jednak doświadczenia uczniów z lekcji muzyki są skrajnie inne, co wyraźnie 
widoczne było w odrębnej dyskusji tej grupy. Obszerne cytaty z tej rozmowy prezentujemy 
w suplemencie na końcu niniejszego raportu.

Czy na lekcjach muzyki powinno się korzystać z podręcznika? I czy możliwa jest współpraca 
z muzykami podczas lekcji?

 W kwestii korzystania z podręcznika wyrażono różne opinie. Dyrekcje szkół czasem 
wymagają ścisłego realizowania podręcznika (6/16 osób), czasem potrzebują go rodzice 
(2/16 osób),  dla większości nauczycieli jest użyteczny, ale część nauczycieli zupełnie go 
pomija (3/16 osób) lub korzysta opcjonalnie i od czasu do czasu ( 6/16 osób).
 Większość nauczycieli negatywnie odnosi się do konieczności oceniania uczniów, 
postuluje wprowadzenie oceniania kształtującego. Tylko dwóch nauczycieli postulowało 
zniesienie oceniania w ogóle. Jedna osoba wskazała jako ograniczenie konieczność osobnego 
oceniania wszystkich aktywności: śpiewu, grania, słuchania i teorii. 
 Pomysł cyklicznych warsztatów realizowanych wspólnie z muzykiem w ramach lekcji 
obligatoryjnych okazał się zaskakujący dla większości nauczycieli. Przywiązani do planu 
dydaktycznego realizującego wszystkie, a nie wybrane wymagania podstawy programowej, 
nauczyciele akcentują brak czasu na pogłębione działania w jednym zakresie. Oswojenie 
z myślą, że podczas lekcji muzyki tworzy się muzykę we współpracy z dobrym muzykiem 
dla większości nie jest łatwe, o czym świadczą między innymi własne, nauczycielskie pomysły 
na realizację współpracy z muzykami: koncerty „dzieci dzieciom”, koncerty filharmoniczne, 
wizyta w szkole muzycznej, wizyty gości (jednorazowe). Wydaje się, że finansowanie stałej 
współpracy muzyka z nauczycielem podczas lekcji nie jest jedyną trudnością, równie potrzebna 
byłaby zmiana w podejściu samych nauczycieli do praktyki muzycznej na lekcji.
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Jakie ograniczenia wiążą się z muzycznymi 
zajęciami pozalekcyjnymi? 

 Poza łatwymi do przewidzenia i podnoszonymi 
we wszystkich dyskusjach stolikowych ograniczeniami 
w funkcjonowaniu muzycznych zajęć pozalekcyjnych, 
takimi jak: finanse, brak instrumentów, sal, kompetencje 
nauczycieli, brak materiałów dydaktycznych, niechęć 
dyrekcji i rodziców, wśród odpowiedzi nauczycieli 
pojawiło się aż sześć uwag o braku zdolności i chęci 
uczniów. Nauczyciele przyznali, że mieli negatywne 
doświadczenia z frekwencją na zajęciach pozalekcyj-
nych, co tłumaczyli przeciążeniem uczniów zajęciami 
dodatkowymi. Wydaje się, że wątek ten wymaga 
dalszego wyjaśniania, badania oczekiwań, możliwości 
i potrzeb uczniów w zakresie szkolnego muzykowania. 
Wnioski powinny posłużyć dostosowaniu sposobu 
pracy nauczyciela, rozwijaniu jego warsztatu 
i prawdopodobnie kompetencji miękkich.
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S u p l e m e n t  

 Tuż przed konferencją  odbyła się krótka dyskusja, 
w której wzięli udział: Małgorzata, Krzysztof, Julia, Maks, 
Zuzanna, Temida i Julia – uczniowie warszawskich szkół 
średnich (Gimnazjum nr 18 im. J.I. Paderewskiego, XCIX LO 
im. Z. Herberta, Zespół Szkół nr 37 im. A. Osieckiej, XXXV LO 
im. B. Prusa). Do rozmowy włączyli się także: Arkadiusz 
Krupa – muzyk, laureat konkursu „Nauczyciel Muzyki 2015”, 
szef Szkoły Rocka oraz Violetta Łabanow – Wiceprezes 
Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Edukacji i Animacji 
Muzycznej. Dyskusja została zarejestrowana przez organiza-
torów. Poniżej przytaczamy jej fragmenty, które wydają się 
szczególnie istotne w kontekście omawianego tematu.
 Arkadiusz Krupa: Najważniejsze co chciałem powie-
dzieć, to możliwość indywidualnej wypowiedzi i rozwoju. 
Nie ma sposobu, żeby nauczyć całą klasę czegoś wartościo-
wego. Muzyka to jest praktyka. Robię muzę od paru lat 
i nigdy nie pomogła mi żadna lekcja muzyki w szkole. 
Granie na flecie albo śpiewanie obok kolegi na ocenę mija się 
z celem, to nie ma sensu. Najlepiej byłoby łączyć uczniów 
w mniejsze grupy, żebyśmy robili małe zespoły, które mają 
efekty i przynoszą satysfakcję. Tylko tak można obudzić 
w ludziach zapał, a bez tej ochoty nic z tego nie wyjdzie, 
to strata czasu.
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Co myślicie o lekcjach muzyki, które mieliście w szkole?

Uczniowe: Nie mają sensu, szkoda czasu i atłasu, lepiej iść do parku lub na boisko.

Co państwo powinno zrobić?

Uczniowie: Skasować takie lekcje i podręczniki – i tak  w ogóle podręczniki są bez sensu.

Czy uważacie, że możemy to przekazać uczestnikom konferencji? Mogę to przekazać nauczycielom?

Uczniowe: Jasne. Po co podręczniki? Mamy Internet. Podręczniki są w Internecie, a ja muszę na nie 
wydać kilkaset złotych, za które mógłbym mieć nowy mikrofon. Ktoś się wysila i przepisuje inne 
podręczniki i słowniki do podręczników i jeszcze te beznadziejne pioseneczki…

Ogólnie nauka historii muzyki powinna gdzieś być, bo każdy jakieś pojęcie musi mieć, ale tak jak 
patrzę, ile czasu spędzamy na uczeniu się o Wacławie z Szamotuł, a nie na tworzeniu czegoś 
własnego… masakra.

Jeśli chcemy kogoś zapalić do tego, żeby jakkolwiek się muzycznie rozwinął, no to jednak powinien 
mieć na to czas i miejsce. Ja rozumiem, że nie każdy chce być muzykiem, nie każdy musi znać 
notacje, te wszystkie klucze i podobne rzeczy. No i nie trzeba tego znać, żeby umieć cokolwiek 
zagrać czy zaśpiewać, a przecież kilka chwytów na gitarze, czy kilka akordów na klawiszach chyba 
każdy jest w stanie zagrać.

Prawda, jest przecież wiele sławnych zespołów, które wybiły się, grając na kilku akordach, a poza 
tym wykonywanie muzyki i jej tworzenie nie sprowadza się do tego, że siedzimy nad książką, 
czytamy o dawnych muzykach. Muzyka to jest coś, czego nie musisz rozumieć, musisz po prostu 
czuć, bez tego czucia nie ma sensu zajmowanie się muzyką. A jak chcesz być mistrzem, to drążysz, 
nauczysz się zapisu, a może i będziesz wirtuozem, to wszystko przychodzi z czasem, tylko musisz 
chcieć. 
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Samo granie jest ważne, ale też historia, wiadomości o kompozytorach, muzykach – to też 
jest ważne, bo jednak głupio jest nie wiedzieć, kim był Chopin. A najlepiej byłoby, żeby była lekcja 
muzyki w praktyce i lekcja historii muzyki tak jak historia sztuki, żeby jednak czasem zabłysnąć 
w towarzystwie.

Czego więc chcielibyście się uczyć? 

Uczniowie: Historia muzyki zajmuje trzy czwarte czasu, a przecież muzyka to sztuka żywa. Nie da 
się jej uczyć, siedząc nad książką. Idziesz do nauczyciela, zaliczasz na pięć i jest fajnie? Nieprawda, 
w dalszym ciągu muzyka nic Ci nie daje. 

A może to iluzja, że na jednej lekcji można połączyć teorię z praktyką?

Uczniowie: Ale to można połączyć na dwóch lekcjach – mogą być dwie lekcje w tygodniu, gdzie 
na jednej lekcji uczymy się tego (teoria, historia), a na drugiej wykonujemy jakieś zadania, dźwięki, 
tańce. I żeby jeszcze być w jednym temacie, jednak połączyć fakty z praktyką. Człowiek lepiej uczy 
się poprzez praktykę, tak działa mózg.

Gdy ktoś ci opowie, jak się tańczy, to się nie nauczysz, musisz tańczyć i tyle.

Uczniowie: Na lekcji muzyki trzy czwarte czasu to jest teoria i nawet nie ma żadnego śpiewania 
ani grania, tylko po prostu katuje się tą teorię, historie muzyków, to też powinno się znać, ale…

Moim zdaniem nauczanie muzyki w szkołach powinno wyglądać tak, że powinny być trzy godziny, 
z tego dwie powinny być poświęcone praktyce i kształceniu słuchu, a jedna teorii, bo jesteśmy 
zalewani masą informacji, które wylecą nam z głowy, bo ich nie chcemy, a to, co mielibyśmy 
z kształcenia słuchu, zostanie w nas.



A może muzyka w szkole powinna służyć odprężeniu?

Uczniowie: Jasne. WF też służy czemuś innemu niż pochłanianie wiedzy.

Na lekcjach muzyki nie powinniśmy za bardzo wysilać mózgu, żeby to była przyjemność, 
a nie coś, co muszę zdać, zaliczyć, bo mi się będzie liczyć do średniej. Potrzebna jest jakaś 
aktywność, a nie sama teoria i nie same podręczniki. Wiem z własnego doświadczenia 
i obserwowania kolegów i koleżanek, że oni ani nie uważali na tych lekcjach, ani się nie 
przykładali, w ogóle ich to nie obchodziło. Zupełnie inaczej byłoby, gdybyśmy mieli żywe 
instrumenty. Większość moich znajomych nie miało w ręku gitary tylko jakieś cymbałki i flety. 

Moim zdaniem nauka muzyki polega na poczuciu luzu, ma się czas na wyćwiczenie czegoś, 
no i zależy, na jakich ludzi się trafi. W przypadku Szkoły Rocka trafiliśmy na bardzo fajnego 
nauczyciela, który gra i potrafi nas zmotywować, a przede wszystkim potrafi pokazać nam 
czarno na białym, co działa, a co nie – praktycznie i od razu. Taki nauczyciel potrafi ludzi 
zapalić do muzyki.
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Czy muzyka w szkole powinna być po lekcjach?

Uczniowie: Muzyka po lekcjach jest lepsza, bo nie wszyscy chcą grać i śpiewać. Wtedy na takie 
zajęcia będą przychodzić osoby naprawdę zainteresowane.

Czytałam, że jeśli czegoś nie zaczniemy robić przed piętnastym rokiem życia, to potem będzie 
ciężko, albo w ogóle nie zaczniemy. Ja rozumiem, że nie każdy chce zostać muzykiem, to jest 
oczywiste, ale właśnie dlatego w szkole każdy powinien mieć szansę dotknąć instrumentu. 
Przyjaciel mojej mamy, gdy usłyszał, że ja na czymkolwiek gram, to się za głowę złapał, że to taka 
strata czasu, że po co to komu! „Zostaw to, ani z tego pieniędzy ani pożytku, tylko hałas, lepiej 
zajmij się tym, co lubisz – matmą, biologią”. No i właśnie jak ktoś żyje w takiej rodzinie, która 
muzykę uważa za coś totalnie niepotrzebnego, to chociaż w szkole może spróbować muzyki. 
Jeżeli dziecko chciałoby chodzić np. do szkoły muzycznej, a mama powie mu, że to bez sensu, 
to w zwykłej szkole może liznąć chociaż trochę żywej muzyki, nie teorii, nawet te trzy akordy, 
może też postarać się i udowodnić całej tej rodzinie, że jeżeli człowiek chce, to dopnie swego. 

A może muzyka powinna być do wyboru? 

Uczniowie: Dziecko nie potrafi wybrać, więc jeśli mama zdecyduje, że nie – to koniec.
No i ważne, żeby te zajęcia po lekcjach nie były znowu z podręczników, żeby to była zabawa 
i gra na instrumentach.

No i żeby skasować problem podstawy programowej. Nauczyciele często mówią, że muszą 
realizować podstawę programową i potem to tak wygląda – teoria i na nic więcej nie ma czasu. 

Znam taką szkołę w Wielkopolsce w Murowanej Goślinie, gdzie dzieci mają rytmikę 
od I do VI klasy.

Uczniowie: Wow! To jest świetne!



Arkadiusz Krupa: To powinien być wybór i tyle. Jeśli chcesz robić muzykę, 
to znajdziesz jakiś sposób, żeby się tego nauczyć. Ja nie uważałem na żadnej 
lekcji muzyki, nigdy, nigdy, a potem wracałem do domu i robiłem muzykę 
na własną rękę. W szkole nie było żadnego rozpoczynania pasji, bo pasja 
rodzi się w człowieku, nie w szkole. Chodzę do Szkoły Rocka nie dlatego, 
że chciałem nauczyć się grać na perkusji, gitarze czy grać w zespole. 
To przede wszystkim jest pewna społeczność ludzi, którzy złączeni są 
z muzyką. Poszedłem tam, żeby tworzyć muzykę, nie uczyć się. W tych 
wszystkich zajęciach trzeba oddzielić naukę teorii i historii od żywej praktyki, 
a do tego postrzegać to działanie jako coś osobistego. Wtedy będzie sukces.

A może zajęcia muzyczne mogłyby odbywać się stale, tak jak na przykład 
szkolne teatrzyki? Dlaczego w szkołach przygotowuje się przedstawienia 
w grupach kilkuosobowych, a nie można pozwolić na działanie 
zespołu muzycznego?

W nauce szkolnej, na polskim, historii, matmie nie ma miejsca na popis wyobraźni, 
kreacji, własnej interpretacji, a muzykę robimy sami, możemy poprzez nią 
wypowiedzieć się po swojemu.
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 Spotkanie muzycznych edukatorów zakończyło się 
uroczystym wręczeniem nagród w II ogólnopolskim 
konkursie Nauczyciel Muzyki 2016, będącym inicjatywą 
Polskiego Stowarzyszenia Edukacji i Animacji Muzycznej 
oraz zaprzyjaźnionych z nim organizacji i instytucji 
muzycznych. Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi na 
wybitnych nauczycieli muzyki zarówno w edukacji 
formalnej, jak i nieformalnej.
 Kapituła Konkursu przyznała tytuł Nauczyciela 
Muzyki 2016 Państwu Annie i Adamowi Filipskim z Cekcyna 
w województwie kujawsko-pomorskim, twórcom działające-
go z sukcesem od blisko trzydziestu lat lokalnego ekosystemu 
muzycznego, na który składają się zajęcia muzyczne 
w szkołach, ognisko muzyczne i Orkiestra „Campanella”.
 Plebiscyt internetowy na Nauczyciela Muzyki 2016, 
wygrała Pani Tamara Janicka z Olsztyna – nauczycielka 
muzyki, rytmiki i tańców w Niepublicznej Szkole Absolwent 
w Olsztynie, której uczniowie grają w licznych zespołach 
instrumentalnych, z pasją śpiewają i tworzą piosenki.

Konkurs
NAUCZYCIEL MUZYKI 2016  
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