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wprowadzenie

Rzeczywistość edukacyjna początku XXi wieku wymaga od nauczy-
ciela ciągłego rozwoju, mobilności, elastyczności, doskonalenia umie-
jętności oraz nowatorskich działań, które pozwolą spełnić olbrzymie 
wymagania stawiane przed nim i jego wychowankami. Rozwój ekono-
miczny i technologiczny oraz powstanie społeczeństwa informacyjnego 
otwierają szerokie możliwości wykorzystania nowoczesnych mediów 
w różnych dziedzinach ludzkiego życia, również w edukacji, wspierając 
nauczycieli i uczniów w procesie nauczania i uczenia się. Dzisiejszy kra-
jobraz mediów obejmuje znacznie szerszy zakres przekazów i usług niż 
tradycyjnie rozumiane: prasa drukowana, radio i telewizja. Oprócz tych 
mediów, które docierają do dużego kręgu odbiorców, ogromny przełom 
cywilizacyjny dokonuje się dzięki rozwojowi przemysłu usług cyfrowych. 
Powstanie świata wirtualnego stwarza szerokie możliwości funkcjono-
wania w cyberprzestrzeni. internet to już nie tylko łatwy dostęp do in-
formacji, możliwość kontaktu ze znajomymi, rodziną, lecz także sposób 
na dokonanie przelewu bankowego, rozrywkę, możliwość handlu i usług 
czy wreszcie – edukacja na odległość. Szybko rośnie popularność mobil-
nych łączy, które umożliwiają przeglądanie zasobów sieci oraz wysyłanie 
e-maili za pomocą telefonów komórkowych, laptopów i tabletów.

niniejszy artykuł podejmuje próbę odpowiedzi na pytania doty-
czące roli nauczyciela muzyki w nowej rzeczywistości medialnej, która 
wymaga od niego ciągłego doskonalenia i rozwijania umiejętności, aby 
sprostać wymaganiom współczesnej szkoły. Jakie kwalifikacje powinien 
posiadać pedagog pracujący z nową generacją uczniów, którzy doskona-
le się czują w świecie cyfrowych mediów? Jak organizować przestrzeń 
edukacyjną dla takich uczniów, by zainteresować ich muzyką, wykorzy-
stując przy tym nowoczesne technologie? Z jakich form doskonalenia 
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kompetencji medialnych korzystać, aby nowa rzeczywistość nie wzbudzała 
niepokoju, ale stawała się udziałem dzieci i młodzieży wspieranych przez świa-
tłych pedagogów? 

Nauczyciel w świecie mediów

nauczyciel muzyki, oprócz określonych kwalifikacji do zawodu będących 
gwarancją dobrej jakości pracy i osiągania sukcesów, powinien posiadać kom-
petencje medialne, umożliwiające wykorzystanie mediów w procesie edukacji 
muzycznej. należy bowiem pamiętać, że media są nie tyle przekaźnikiem in-
formacji, ile nośnikiem określonych wartości społecznych, etycznych, kulturo-
wych, niezależnie od techniki ich przekazywania.

Terminu „kompetencje” na gruncie edukacyjnym używamy w odniesieniu do 
określonych kwalifikacji, umiejętności czy sprawności, jakie ujawniają się w róż-
nych zachowaniach nauczyciela i ucznia. Cechą charakterystyczną kompetencji 
jest to, że mają charakter podmiotowy, czyli są własnością konkretnej osoby 1.

Określając istotę kompetencji medialnych, należy tylko przypomnieć de-
finicję samych mediów, którą do polskiej pedagogiki wprowadził Wacław 
Strykowski. Media według autora to „przedmioty, materiały, urządzenia prze-
kazujące odbiorcom określone informacje (komunikaty) poprzez słowo, ob-
razy, dźwięki, a także umożliwiające im wykonywanie określonych czynności 
intelektualnych i manualnych” 2. Termin ten obejmuje zatem pomoce naukowe, 
środki dydaktyczne, środki masowe oraz multimedia. Pojęcie media obejmuje 
dwie kategorie znaczeniowe. Pierwsza odnosi się do komunikatów medialnych, 
stworzonych przez nadawców, zarejestrowanych na odpowiednich nośnikach 
i przekazywanych przez środki transmisyjne, trafiające do odbiorców. Do ta-
kich komunikatów należą: artykuły w prasie, czasopismach, audycje radiowe, 
telewizyjne, filmy, programy multimedialne. Druga kategoria obejmuje środki 
rejestracji i transmisji komunikatów medialnych, czyli narzędzia i urządzenia 
techniczne, które służą do tworzenia, utrwalania i przesyłania komunikatów 3. 

1 W. Strykowski, Kompetencje medialne: pojecie, obszary, formy kształcenia, w: Kompeten-
cje medialne społeczeństwa wiedzy, red. W. Strykowski, J. Skrzydlewski, Poznań 2004, 
s. 31–32. 

2 W. Strykowski, Media i edukacja, „Edukacja Medialna” 1996, nr 1, s. 5.
3 W. Strykowski, Kompetencje medialne, s. 33.
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Poprzez kompetencje medialne rozumiemy 

harmonijną kompozycję wiedzy, rozumienia, wartościowania i sprawnego posługi-
wania się mediami […], kompetencje medialne – to uświadomione umiejętności 
odbioru komunikatów, ich tworzenia oraz wykorzystania urządzeń medialnych do 
realizacji różnych zadań poznawczych, jakie podejmuje człowiek 4.

nauczyciel muzyki powinien zatem posiadać kompetencje medialne z za-
kresu teorii mediów, języka komunikacji medialnej, odbioru i tworzenia ko-
munikatów, praktycznego wykorzystania mediów w procesie nauczania. Wśród 
takich kompetencji należy wyróżnić:

•	 dostrzeganie	 i	 interpretację	 znaczenia	 przekazów	medialnych	 dla	 roz-
woju cywilizacji oraz kształtowania dziedzictwa kulturowego od czasów 
najdawniejszych do współczesnych;

•	 nazywanie	i	charakterystykę	różnych	form	przekazów	słownych,	obrazo-
wych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz nośników, 
na których je zapisano;

•	 wyszukiwanie,	 porównywanie	 i	 charakteryzowanie	 cech	 dowolnych	
przekazów medialnych (słownych, dźwiękowych, audiowizualnych, 
multimedialnych) z uzasadnieniem doboru formy do treści przekazu;

•	 właściwe	 interpretowanie	 intonacji	 wypowiedzi	 i	 przekazów	 niewer-
balnych: mimiki, gestów, mowy ciała oraz wyglądu osoby i kreowanego 
przez nią otoczenia;

•	 trafną	 analizę	 dowolnych	 tekstów	 kultury	 (przekazów	 medialnych)	
z punktu widzenia procesu komunikowania się, dostrzegając kontekst 
przekazu;

•	 znajomość	mechanizmów	psychologicznych	oddziaływania	mediów	na	
odbiorcę i umiejętność ich dostrzegania;

•	 wskazywanie	zagrożeń	dla	psychicznego	i	wychowawczego	rozwoju	czło-
wieka, płynących z mediów;

•	 dostrzeganie	 roli	mediów	w	rozwijaniu	osobowości,	kształtowaniu	po-
staw współczesnego człowieka oraz kreowaniu autorytetów i wzorów;

•	 odróżnianie	obrazów	przedstawiających	fikcję	od	obrazów	rzeczywisto-
ści w różnych rodzajach komunikatów medialnych i umiejętność ich ob-
jaśniania;

•	 znajomość	metod	i	narzędzi	wyszukiwania	informacji	w	mediach;

4 Tamże.
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•	 rozpoznawanie	rodzaju	i	charakteru,	a	także	adresata	dowolnego	komu-
nikatu medialnego (audycji radiowej, programu telewizyjnego, filmu, 
portalu internetowego) oraz wskazanie jego wartości użytkowych;

•	 formułowanie	 własnych	 opinii	 na	 określony	 temat,	 z	 uwzględnieniem	
przekazów medialnych jako źródła wiadomości i cudzych opinii;

•	 wykorzystywanie	różnych	urządzeń	medialnych	do	rejestrowania,	prze-
twarzania i udostępniania dowolnych komunikatów medialnych;

•	 korzystanie	z	różnorodnych	źródeł	informacji	wydawniczych	oraz	znajo-
mość oferty wydawnictw medialnych;

•	 realizację	 prostych	 komunikatów	 medialnych:	 fotograficznych,	 filmo-
wych, hipertekstowych i multimedialnych;

•	 wykonywanie	prostego	montażu	materiałów	medialnych	z	wykorzysta-
niem fotografii, dźwięku, filmu, technologii analogowej i cyfrowej;

•	 przygotowanie	i	wykonanie	prezentacji	multimedialnej	łączącej	materia-
ły tekstowe, obrazowe, dźwiękowe, filmowe, dostosowanej do możliwo-
ści percepcyjnych odbiorcy oraz wielkości grupy i sali;

•	 opracowanie	i	publikowanie	w	sieci	multimedialnych	stron	www 5.
W nowej rzeczywistości medialnej nauczyciel przestaje być postacią central-

ną, stając się konsultantem i animatorem procesu nauczania. Wraz z rosnącą po-
pularnością internetowego kształcenia na odległość, kreowany jest nowy model 
relacji nauczyciel–uczeń, która coraz częściej staje się relacją „zapośredniczo-
ną”: nauczyciel–media–uczeń 6. 

„Imigranci” wśród „cyfrowych tubylców”

Badacz mediów cyfrowych Marc Prensky dokonał trafnej charakterystyki 
dwóch generacji, które spotykają się we współczesnej szkole: „cyfrowych tubyl-
ców” (ang. digital natives) i „cyfrowych imigrantów” (ang. digital immigrants). 
Ci pierwsi to młodzi ludzie, którzy dorastali w otoczeniu nowych technologii 
i całe świadome życie spędzili w świecie komputerów, gier wideo, odtwarzaczy 
mp3, aparatów cyfrowych, telefonów komórkowych i pozostałych zdobyczy 

5 Tamże, s. 35–37.
6 J. Morbitzer, Edukacja wspierana komputerowo a humanistyczne wartości pedagogiki, 

Kraków 2007; tenże, O potrzebie edukacji medialnej, w: www.wychowawca.pl/mie-
siecznik_nowy/2009/09-2009/01.html (dostęp: 6.01.2012).
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ery cyfrowej. nauczyciele, edukatorzy, którzy nie należą do pierwszej generacji, 
to „cyfrowi imigranci” mówiący archaicznym językiem (ery precyfrowej), któ-
rzy muszą się uczyć funkcjonowania w nowej dla nich rzeczywistości medialnej 
i uczyć populację, która porozumiewa się zupełnie nowym językiem 7.

W związku z tym zaproponowana przez Marca Prensky’ego nowa stratyfi-
kacja społeczna jest unowocześnioną wersją kultury prefiguratywnej 8 (termin 
M. Mead), 

zwanej kulturą zagadkowych dzieci, w której po raz pierwszy w dziejach ludzkości 
zmienił się kierunek przekazu wiedzy technicznej – to młodzi ludzie uczą starszych 
posługiwania się komputerem, internetem i telefonem komórkowym. Mamy tu do 
czynienia ze swoistą zamianą ról dotychczasowego nauczyciela i ucznia, tzw. inwer-
sją pedagogiczną 9.

Obecne wymogi cywilizacyjne wymuszają edukacyjne myślenie innowa-
cyjne, stawiające osobę uczącą się w centrum procesu edukacyjnego. Gdy świat 
się zmienia w błyskawicznym tempie, musimy mieć świadomość, że wiedza raz 
zdobyta nie wystarczy na całe życie. Wciąż trzeba rozwijać nasze umiejętności 
i kompetencje, nie tylko w celu samorealizacji i aktywnego udziału w życiu spo-
łeczeństwa, lecz także po to, aby z powodzeniem funkcjonować na rynku pracy, 
który ciągle ulega modyfikacjom: „Aby radzić sobie w nowym »cyfrowym« 
świecie, potrzebujemy nowych kompetencji – nie tylko umiejętności technicz-
nych, lecz także głębszego rozumienia możliwości, wyzwań, a niekiedy nawet 
problemów natury etycznej, wiążących się z nowymi technologiami” 10.

Współczesne pokolenie kształcone w szkołach musi być właściwie przygo-
towane do korzystania z najnowszych zdobyczy cywilizacji.

Jakie zatem kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel muzyki, aby sprostać 
wymaganiom współczesnej rzeczywistości i wykorzystywać media w naucza-
niu muzyki?

Jak przygotowywać nauczycieli do pełnienia zadań w nowej rzeczywistości 
medialnej? 

7 M. Polak, Cyfrowi tubylcy i imigranci, http://www.edunews.pl/system-edukacji/przy-
szlosc-edukacji/622-cyfrowi-tubylcy-i-imigranci (dostęp: 30.12.2011).

8 M. Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, Warszawa 2000. 
9  J. Morbitzer, O potrzebie edukacji medialnej.
10 J. Figel, Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie – europejskie Ramy Odniesie-

nia, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 30.12.2006 r./ L394.
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nauczyciel muzyki w nowej roli

Obraz współczesnego nauczyciela determinuje fakt posiadania przez niego umie-
jętności niezbędnych do korzystania z różnych mediów i materiałów w czasie re-
alizacji zamierzonego celu, jakim jest kształcenie multimedialne. Determinującym 
czynnikiem jest również posiadanie przez nauczyciela predyspozycji potrzebnych 
do prowadzenia uczniów w kierunku zdobywania wiedzy i umiejętności przy wy-
korzystaniu na równi tradycyjnych, jak i nowoczesnych środków przekazu 11.

W ostatnich czasach nauczyciel muzyki staje się, często z własnego wyboru, 
uczniem. Podejmuje rozmaite formy dokształcania i uzupełniania wiedzy, stara-
jąc się poszerzać obszary edukacyjne tak, aby móc podążać i nadążać za swoimi 
uczniami. Wobec nowych wyzwań edukacyjnych stoją także uniwersytety, które 
poprzez zmianę form i metod nauczania starają się wskazywać najlepszą, najbar-
dziej nowoczesną drogę poruszania się w świecie mediów. Szkoła, traktowana do-
tychczas jako „dom wiedzy”, przekształca się na naszych oczach z tradycyjnego 
źródła przekazywania informacji w nowoczesne źródło (centrum) opanowywania 
nowych technik jej zdobywania. Technicznemu i metodycznemu przygotowaniu 
pedagogów do stosowania mediów informatycznych służy wiele działań, chociaż: 

niestety, do tej pory nie powstało żadne systemowe rozwiązanie stwarzające prze-
strzeń dla prawdziwych innowacji w edukacji. Stąd konieczność zupełnej zmiany 
sposobu uczenia zainicjowanej przez samych nauczycieli. O ile uczniowie świetnie 
sobie radzą z poruszaniem się po internecie, o tyle trudniej jest im z informacji 
zdobytych w internecie tworzyć nową wiedzę. nauczyciele są więc osobami, które 
przede wszystkim organizują przestrzeń do uczenia się uczniów, wykorzystując do 
tego nowoczesne metody i narzędzia pracy 12.

Współczesna młodzież doskonale radzi sobie z wyszukiwaniem informacji 
w internecie, ale nie wie, jak oceniać ich wiarygodność. Kształtowanie umie-
jętności krytycznego myślenia, analizy treści przekazów, rozumienia złożonych 
form narracji słowno-obrazowej, aktywnego, selektywnego odbioru, oceniania, 
wartościowania i tworzenia komunikatów medialnych jest bardzo ważnym ce-
lem zarówno edukacji medialnej, jak również edukacji estetycznej (w tym mu-

11 M. Kisiel, Media w edukacji muzycznej uczniów szkoły ogólnokształcącej, Mysłowice 
2003, s. 141.

12 W. Kołodziejczyk, Nauczyciele pokolenia Y wkraczają do szkoły, http://www.edunews.pl 
(dostęp: 30.12.2011).
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zycznej), która przygotowuje wrażliwych odbiorców sztuki, żyjących przecież 
w świecie mediów. Zadaniem szkoły powinno być 

[…] uczenie żeglowania, a nie surfowania w internecie. Surfing to wspaniały sport 
polegający na ślizganiu się na desce po falach, natomiast żeglowanie to podróż mor-
ska z wytyczonym celem, wymagająca opanowania sztuki żeglarskiej, w tym uży-
wania instrumentów (busole, mapy) i wiedzy 13. 

Ważne jest, aby nauczyć młodych ludzi poszukiwania, analizowania faktów, 
łączenia ich w spójny, logiczny ciąg. Takie zadania doskonale spełnia metoda 
WebQuest (w wolnym tłumaczeniu: „poszukiwania w sieci”). Jej podstawą jest 
wyszukiwanie informacji w internecie, ich analiza, ewaluacja oraz synteza, a za-
razem tworzenie nowej wiedzy i dzielenie się nią z innymi. W klasyfikacji me-
tod WebQuest jest badawczym projektem edukacyjnym, którego ramy zostały 
zaprojektowane tak, aby wspomagać myślenie ucznia na wyższych poziomach 
taksonomii B. Blooma: analizy, syntezy i ewaluacji 14. 

Stąd można wyprowadzić trzy najprostsze obszary obiecującego zastosowania mo-
bilnych technologii w metodzie WebQuest: 
a) do wyszukiwania informacji, 
b) do weryfikowania informacji z sieci za pomocą innych źródeł, 
c) do przygotowania i zrealizowania prezentacji/publikacji. 
łączenie tych trzech obszarów jest oczywiście możliwe i wskazane 15. 

Weryfikacja informacji zdobytych w internecie odbywa się przede wszyst-
kim dzięki triangulacji (porównywaniu informacji uzyskiwanych z różnych 
źródeł). Dobrze jest, kiedy niektóre ze źródeł porównawczych znajdują się poza 
internetem. Mogą być nimi fizyczne obiekty (budynki, urządzenia, miejsca, na 
temat których szukamy informacji), ludzie (eksperci, świadkowie). Uczniowie 
stają się badaczami, poszukiwaczami, dziennikarzami, reporterami, sprawoz-
dawcami. ich sprzymierzeńcami, a zarazem narzędziami pracy są mobilne urzą-
dzenia rejestrujące obraz i dźwięk. „Taki cyfrowy zapis można przechowywać, 
przetwarzać, powielać, przekazywać i publikować” 16. 

13 T. Goban-Klas, Cywilizacja medialna. Geneza, ewolucja, eksplozja, Warszawa 2005, 
s. 257.

14 Mobilna edukacja, m-learning, czyli (r)ewolucja w uczeniu się. Przewodnik dla nauczycie-
la, red. L. Hojnacki, M. Kowalczuk, K. Kudlek, M. Polak, P. Szlagar, Warszawa 2011, 
s. 25.

15 Tamże, s. 24–26.
16 Tamże, s. 28.
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nauczyciele, w ramach realizacji projektów unijnych, często uczestniczą 
w różnych formach doskonalenia zawodowego, skierowanych na rozwijanie 
kompetencji w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii w naucza-
niu. Ludzie ci są przedsiębiorczy, otwarci na współczesne trendy w edukacji 
i – jak pisze W. Kołodziejczyk –

rozumieją, że sukces dzisiejszej szkoły polega przede wszystkim na korzystaniu 
z naturalnych umiejętności pokolenia cyfrowego. Stąd stosowane są przez nich na 
lekcjach blogi, webquesty, smsy, różne modele e-learningu. […] nauczyciele no-
wej ery wymieniają się doświadczeniami, materiałami i szukają kolejnych propozy-
cji. nie udają, że wszystko wiedzą. Rozumieją, że uczniowie poszukują informacji 
w sieci, a nie w szkole 17.

nauczyciele ci odwiedzają również portale społecznościowe, takie jak: 
Facebook.com, Grono.pl, Wykop.pl czy Twitter.com, na których ich wycho-
wankowie tworzą swoje profile i e-kluby z różnych dziedzin. Zaglądają tam, 
aby wiedzieć, jakie są ich zainteresowania, sposoby postrzegania współczesnej 
rzeczywistości. nauczyciele ci świetnie rozumieją fakt, że prawo edukacyjnego 
obywatelstwa zyskały portale społecznościowe, blogi i cały świat wirtualny. 

Współczesny nauczyciel muzyki wchodzi w rolę sprawcy działań edukacyj-
nych, którymi powinien tak pokierować, aby przyniosły jak najlepsze rezultaty 
w postaci kompetencji muzycznych uczniów, pozwalających zajmować się mu-
zyką, ułatwiających odbiór muzyki artystycznej.

Biorąc pod uwagę dynamicznie rozwijające się technologie informacyjne, 
nauczyciel muzyki musi sprostać wielu wyzwaniom. Wśród bardzo ważnych 
zagadnień, z jakimi studenci kierunków muzycznych (przyszli nauczyciele) po-
winni się zapoznać, należy wymienić:

•	 obsługę	 takich	 programów	 komputerowych,	 jak	m.in.	 Finale,	 Sibelius,	
SongWriter, Capella, Forte, note Worthy Composer, Smart Music, które 
pozwalają na edycję nut, ale mają też możliwość ich zapisywania przy 
pomocy klawiatury instrumentu MiDi lub wpisywania myszką na pię-
ciolinii; niektóre z nich zmieniają też pliki muzyczne na zapis nutowy;

•	 znajomość	aplikacji	zapisywanych	w	formacie	MIDI;	zapoznanie	z	moż-
liwościami nagrywania, odtwarzania, kopiowania i edycji wielościeżko-
wych plików muzycznych; 

•	 znajomość	obsługi	 rzeczywistych	 i	wirtualnych	 instrumentów	elektro-
nicznych, sekwenserów, procesorów efektów, mikserów; 

17 W. Kołodziejczyk, Nauczyciele pokolenia Y.
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•	 tworzenie	 utworów	 muzycznych	 z	 wykorzystaniem	 barw	 poszczegól-
nych instrumentów oraz całych banków brzmień; 

•	 aranżacje	utworów	muzycznych,	tworzenie	akompaniamentów	do	pio-
senek z wykorzystaniem możliwości instrumentów elektronicznych;

•	 gromadzenie	i	archiwizowanie	materiałów	dydaktycznych	w	formie	elek-
tronicznej;

•	 umiejętność	wymiany	doświadczeń	dydaktycznych	z	innymi	pedagoga-
mi muzycznymi pochodzącymi z różnych zakątków kraju i świata za po-
mocą internetu;

•	 zaznajomienie	z	fachową	literaturą	dotyczącą	zastosowania	programów	
multimedialnych oraz informatyki muzycznej w edukacji 18.

Posługując się programami komputerowymi, nauczyciel musi mieć na 
względzie ich zalety i przydatność w edukacji muzycznej, takie jak:

•	 bogactwo	treści	i	szybkość	dostępu	do	informacji;
•	 atrakcyjna	forma	zadań;
•	 tempo	nauczania	dostosowane	do	indywidualnych	możliwości	ucznia;
•	 stymulowanie	aktywności	i	zdolności	uczącego	się;
•	 głębsze	oddziaływanie	na	sferę	emocjonalną	(powiązanie	dźwięku	i	obrazu);
•	 interaktywność	 –	wykluczanie	 biernego	 odbioru	 treści,	 a	wymuszanie	

aktywności;
•	 możliwość	 kontroli	 efektywności	 nauczania	 poprzez	 odpowiednie	 na-

rzędzia sprawdzania wiedzy i umiejętności.
W obecnej sytuacji rynek edukacyjny oferuje dość dużą liczbę muzycznych 

programów multimedialnych, które nauczyciel może wykorzystać w procesie 
nauczania – uczenia się muzyki 19.

Coraz częściej nauczyciele muzyki posługują się w jej nauczaniu multime-
dialnymi programami interaktywnymi, których w ostatnim czasie ukazuje się 
coraz więcej na rynku. Wśród takich publikacji należy wymienić Plansze inter- 
aktywne 2.0 – MUZyka 20, przeznaczone dla klas iV–Vi szkoły podstawowej. 
To program komputerowy składający się z kilkudziesięciu plansz interaktyw-

18 B. Odya, Realizacja przedmiotu „muzyka” w szkolnych pracowniach komputerowych, 
w: Muzyka w szkole XXI wieku. Tradycja i współczesność, red. L. Markiewicz,  Katowice 
2005, s. 215–218.

19 E. Parkita, Recepcja muzyki artystycznej przez uczniów ogólnokształcącej szkoły podsta-
wowej, Kielce 2005, s. 137–142; taż, Miejsce multimediów w edukacji muzycznej, „Wy-
chowanie Muzyczne w Szkole” 1998, nr 5; taż, Wykorzystanie komputera w kształceniu 
odbiorcy muzyki, „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 1999, nr 2.

20 Muzyka. Plansze interaktywne. Szkoła podstawowa, Warszawa 2006.



44  Ewa Parkitan

nych, które mogą być wyświetlane przy użyciu projektora multimedialnego 
oraz tablicy interaktywnej. Zakres materiału podzielono na następujące dzia-
ły: „Pojęcia muzyczne”, „Epoki muzyczne”, „instrumenty muzyczne”, „Ruch 
przy muzyce”, „interpretacja muzyki”, „Kompozytorzy”. Plansze zawierają 
animacje dźwiękowe, komentarze oraz testy, składające się z około 150 pytań 
jednokrotnego wyboru. Dodatkowe narzędzia multimedialne, pozwalające na 
dopisywanie komentarzy, podkreślanie wybranych treści oraz zaznaczanie lub 
zakrywanie dowolnych elementów znajdujących się na planszy, umożliwiają 
nauczycielowi przeprowadzenie ciekawej i interaktywnej lekcji. Do pakietu 
dołączony jest opis poszczególnych tematów lekcji, przy których plansza może 
stanowić pomoc dla nauczyciela. 

Jedną z najmłodszych cyfrowych technologii stosowanych w edukacji 
(w tym muzycznej) jest tablica interaktywna. Dzięki różnorodnym właści-
wościom narzędzie to posiada ogromny potencjał dydaktyczny, który z jed-
nej strony znacznie uatrakcyjnia oraz usprawnia proces nauczania, a z drugiej 
spełnia oczekiwania współczesnych studentów oraz uczniów, należących do 
Generacji y – pokolenia cyfrowego, które nie zna życia bez komputera. Dzię-
ki połączeniu z komputerem, przetwarzającym informacje docierające z czułej 
na dotyk powierzchni tablicy interaktywnej, oraz projektorem otrzymujemy 
nowoczesny zestaw multimedialny, pozwalający na szerokie wykorzystanie 
podczas lekcji muzyki. Zintegrowanie tych urządzeń pozwala pisać cyfrowym 
atramentem, sterować pracą komputera, zapisywać notatki powstałe na tablicy 
w czasie zajęć i przygotowywać interaktywne ćwiczenia dla uczniów. nauczy-
ciele poznają oprogramowanie narzędziowe tablicy interaktywnej i możliwości 
tworzenia materiałów edukacyjnych, wspomagających nauczanie i uczenie się 
muzyki. Tablica interaktywna działa jak duży ekran dotykowy, który w zależ-
ności od technologii, w jakiej go wykonano, może być obsługiwany za pomocą 
palca (technologia pozycjonowania w podczerwieni) lub specjalnego pisaka 
(technologia elektromagnetyczna). Tablice interaktywne umożliwiają wyświe-
tlanie dowolnej zawartości komputera, np. pliki Microsoft Office, strony www, 
zdjęcia, filmy w dużym formacie. Jednak najważniejszą ich cechą jest pełna in-
terakcja z użytkownikiem. Prowadzący, stojąc przy tablicy, może obsługiwać 
dowolny program uruchomiony w komputerze. na każdym wyświetlonym na 
tablicy obrazie, zdjęciu czy tekście może pisać, notować, zaznaczać, podkreślać. 
Wszystkie naniesione na tablicę notatki można zapisać i rozesłać pocztą e-mail, 
umieścić na serwerze szkolnym bądź wydrukować. 

Możliwości technologii informacyjnej pozwalają nauczycielowi opracowy-
wać własne pomoce dydaktyczne, korzystając z tablicy interaktywnej i progra-



45nKompetencje medialne nauczyciela muzyki 

mów narzędziowych lub też stworzyć własną prezentację multimedialną (w pro-
gramach PowerPoint, Harvard Graphics, Hyper Studio), wykorzystującą tekst, 
grafikę, obrazy wideo, pliki dźwiękowe. Materiały w postaci hipertekstowych 
prezentacji multimedialnych z elementami animacji, plikami dźwiękowymi nie 
tylko uatrakcyjnią zajęcia, lecz także pozwolą w szybki i skuteczny sposób wyja-
śnić określone zjawiska muzyczne, przypomnieć wiadomości z ostatniej lekcji 
oraz zapoznać uczniów z cechami charakterystycznymi epoki muzycznej lub 
postacią wybranego kompozytora. Dobrze i starannie opracowane przez na-
uczyciela materiały dydaktyczne mogą również pobudzać uczniów bezpośred-
nio lub pośrednio do działań twórczych oraz stanowić materiał do tworzenia. 
Stymulowanie twórczej aktywności muzycznej uczniów jest bardzo trudnym 
zadaniem. Technologie informacyjne mogą w tym pomóc, ale muszą być w od-
powiedni sposób zastosowane. Kreatywne umiejętności nauczyciela muzyki 
odgrywają tu znaczącą rolę. 

Młodzież w muzycznym świecie mediów cyfrowych

Aby zachęcić uczniów do kontaktów z muzyką, nauczyciel musi porozumie-
wać się z młodzieżą zrozumiałym dla niej językiem. W procesie pośredniczenia 
między dziełem muzycznym a odbiorcą, bardzo istotną rolę odgrywają kom-
petencje komunikacyjne nauczyciela muzyki, czyli wiedza na temat procesu 
dynamicznego przepływu informacji od jednego do drugiego źródła, od jednej 
osoby do drugiej, a także umiejętność efektywnego nadawania i odbierania ko-
munikatów 21. 

Badania przeprowadzone wśród młodzieży gimnazjalnej 22 wskazują, że 
zdecydowana większość uczniów wśród stosowanych przez siebie muzycz-
nych programów komputerowych wymienia te do odtwarzania (88%) i zapisu 
dźwięku (59%). Pocieszający jest fakt, iż 35% procent uczniów deklaruje wy-
korzystywanie programów komputerowych w celu tworzenia muzyki. Szkoda 
tylko, że są to takie programy jak: e-Jay, Music Magix Maker czy Fruity Loops 
(program do tworzenia bitów hiphopowych), czyli przeznaczone dla osób 
bez przygotowania muzycznego. Do rzadkości należy stosowanie programów 

21 W. Strykowski, Szkoła współczesna i zachodzące w niej procesy, w: W. Strykowski, J. Stry-
kowska, J. Pielachowski, Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, Poznań 2003, s. 28. 

22 J. Sitarz, Problem kiczu w muzyce młodzieżowej, niepublikowana praca magisterska (na-
pisana pod kierunkiem E. Parkity), Kielce 2006, s. 88.
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służących do nauki gry na instrumentach, śpiewu. Uczniowie rzadko również 
wykorzystują muzyczne encyklopedie multimedialne oraz programy o życiu 
i twórczości wielkich muzyków 23. 

istotną rolę w rozwijaniu zainteresowań muzycznych odgrywa internet. 
Przeważająca liczba badanych (75%) korzysta z jego zasobów w różnorodny 
sposób. Większość uczniów odwiedza muzyczne strony internetowe, ale są one 
najczęściej poświęcone muzyce młodzieżowej oraz jej wykonawcom. Przede 
wszystkim jednak młodzież wykorzystuje internet do „ściągania” plików mu-
zycznych. niepokojący jest fakt, że tylko nieliczni uczniowie odwiedzają strony 
poświęcone kompozytorom muzyki poważnej. 

Wśród nośników medialnych służących do odtwarzania muzyki, grupa ba-
danych uczniów używa najczęściej telefonu komórkowego (76%) i różnych 
odtwarzaczy przenośnych (70%), które pozwalają słuchać muzyki praktycznie 
w każdym miejscu. Mniejsza grupa korzysta z komputera (40%) i odtwarzaczy 
CD (22%) 24. 

najpopularniejszym źródłem, z którego respondenci „pobierają” muzykę, 
jest internet (90%). Tylko niewielka grupa kupuje płyty w sklepach (6%) lub 
załączone do gazet muzycznych (4%). Jak wiadomo, płyty CD dostępne w skle-
pach są dość drogie, dlatego młodzież preferuje (nie zawsze do końca legalne) 
pobieranie plików z sieci. Wśród portali internetowych oferujących utwory 
muzyczne słuchane przez ankietowanych króluje youTube (80%) i Wrzuta.pl 
(65%). Z serwisów internetowych proponujących muzykę nie korzysta 10% 
badanych gimnazjalistów 25.

Wśród kanałów telewizyjnych, jakie oglądają badani, wymieniane są: 
4 Fun TV (40%), Viva (28%), MTV (22%). niestety, tylko 6% ankietowanych 
ogląda programy muzyczne emitowane na kanale TVP Kultura, gdzie audycje 
często poświęcane są muzyce poważnej. Duża grupa respondentów (48%) nie 
ogląda telewizyjnych kanałów muzycznych 26. należy przypuszczać, że znacz-
na część materiału prezentowanego w programach muzycznych znajduje się 
również w internecie, który w dzisiejszych czasach jest bardziej popularny niż 
telewizja. Jak wskazują badania, współczesny młody człowiek żyje w świecie 

23 Tamże, s. 88. 
24 P. Gotlib, Rola zajęć pozalekcyjnych w kształtowaniu aktywności muzycznej młodzieży 

gimnazjalnej, niepublikowana praca magisterska (napisana pod kierunkiem E. Parkity), 
Kielce 2009, s. 60.

25 Tamże, s. 62.
26 Tamże, s. 63.
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mediów współtworzonym przez komputer podłączony do internetu, telewizję 
i telefon komórkowy. nauczyciel muzyki, chcąc znaleźć wspólny język z mło-
dzieżą, również w takim świecie musi funkcjonować, gdyż:

Edukacja przyszłości będzie edukacją mobilną, wykorzystującą telefon komórko-
wy. Realizując cele poznawcze i wychowawcze, edukacja medialna powinna dążyć 
do ukształtowania człowieka, który z jednej strony potrafi sprawnie posługiwać się 
mediami i narzędziami technologii informacyjnej, z drugiej – czyni to w sposób 
refleksyjny, godny i odpowiedzialny, tj. nienaruszający podstawowych wartości hu-
manistycznych korzystania ze zdobyczy techniki 27.

Funkcjonowanie w medialnym świecie z licznymi odniesieniami edukacyj-
nymi pociąga za sobą konieczność przygotowania młodych ludzi do życia w ta-
kiej rzeczywistości, odpowiedzialnego, krytycznego i racjonalnego korzystania 
z mediów, zarówno w roli odbiorców, jak i twórców przekazów medialnych 28. 
Dopiero ukształtowana postawa selekcji masowych treści świadczy o wolności 
człowieka i właściwym stosunku do tego, co może być zniewoleniem. Dostrze-
gamy, jak ważne jest formowanie postaw odbiorców korzystających z dobro-
dziejstw cyfrowej cywilizacji.

Podsumowanie

W chwili tworzenia Krajowych Ram Kwalifikacji i definiowania efektów 
kształcenia, należałoby zastanowić się nad tym, jakie umiejętności i kompeten-
cje powinni posiadać absolwenci kierunków artystycznych (muzycznych), aby 
współczesna rzeczywistość medialna nie stwarzała żadnych barier, ale była źró-
dłem nowych pomysłów, inspiracji, innowacji w dążeniu do lepszego kształtu 
edukacji muzycznej młodego pokolenia. należy jednak pamiętać, że pożądane 
rezultaty możemy osiągnąć, łącząc sprawdzone metody muzykowania z nowo-
czesnymi osiągnięciami technologii informacyjnej.

Jak zauważa M. M. Sysło, we współczesnej rzeczywistości poszerza się gama 
zawodów określanych mianem iT Profession, czyli zawodów związanych z pro-
fesjonalnym wykorzystywaniem zastosowań informatyki i technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych: 

27 J. Morbitzer, O potrzebie edukacji medialnej.
28 Tamże.
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Pracownicy tych zawodów albo są informatykami z wykształcenia, albo najczęściej 
nie kończyli studiów informatycznych, jednak muszą profesjonalnie posługiwać 
się narzędziami informatycznymi. Do iT Profession można zaliczyć na przykład 
specjalistów z zakresu bioinformatyki, informatyki medycznej, telekomunikacji, 
genetyki itp. – wszyscy oni muszą umieć „programować” swoje narzędzia informa-
tyczne. informatyk ich w tym nie wyręczy, gdyż nie potrafi 29. 

należy mieć nadzieję, że do takiej listy dołączą wkrótce nauczyciele muzyki, 
posługujący się sprawnie technologią cyfrową w zakresie tworzenia i „progra-
mowania” swoich narzędzi informatycznych, mających jednocześnie szerokie 
zastosowanie w podnoszeniu poziomu edukacji muzycznej w Polsce. 

Summary

in the modern world of education, apart from specific professional qualifications 
which guarantee good teaching quality and pedagogical accomplishments, a music 
teacher should as well have media competence. it enables him or her to receive and 
create messages and utilise media for various educational tasks, such as nurturing 
young people’s musical interests.

in the present article, the author analyses and reflects upon the issues associated 
with the role and preparation of teachers, who constantly need to advance their skills 
in order to meet the demands of the new media reality. How are they to exist in the 
world of the “digital natives” and fulfil the role of organisers and consultants in the 
process of teaching and learning? How are they to demonstrate the proper approach 
to music using latest technological developments? How can they perfect the media 
competence so that the new reality does not paralyse them, but becomes a source of 
new inspirations, ideas and innovations in the pursuit of better musical education for 
young people?

Key wordS: music education, media competence, music teacher, information 
technology, multimedia education digital media.

29 M. M. Sysło, Kompetencje informatyczne pilnie potrzebne, www.edunews.pl/narzedzia- 
-i-projekty/projekty-edukacyjne/1747-kompetencje-informatyczne-pilnie-potrzebne 
(dostęp: 6.01.2012).


