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Realizacja tre ci programowych podr czników 

przedmiotu muzyka w wybranych placówkach 

o wiatowych w Polsce  

Jako aktywnie dzia aj cy – od 5 lat – animator kultury obserwuj  w ród 

m odych ludzi w wieku od 5 do 16 lat spadek wra liwo ci muzycznej. Próbuj c 

znale  odpowied , postanowi em okre li  ród a problemu. Przeprowadzi em 

badania, w których wzi li udzia  uczniowie, nauczyciele z wybranych placówek 

o wiatowych na terenie kraju. W niniejszym artykule wykorzysta em wyniki 

bada  w asnych otrzymane z przeprowadzonych ankiet i wywiadów. Punktem 

wyj cia do wszystkich docieka  by y tre ci programowe zawarte w podr czni-

kach do przedmiotu muzyka dla szkó  podstawowych (klasy IV–VI)1 oraz gim-

nazjalnych2, a tak e akty prawne dotycz ce reformy systemu o wiaty i podstawy 

programowe przedmiotu muzyka na II i III etapie edukacji szkolnej. 

                                                 
1  Podr czniki do przedmiotu muzyka dla klas IV–VI szko y podstawowej wykorzystane w bada-

niach: Jerzy Burdzy, W drówki muzyczne, Warszawa 2009; Katarzyna Jakóbczak-Dr ek, Ur-

szula Smoczy ska, Muzyka i my, Warszawa 1999; Katarzyna Jakóbczak-Dr ek, Urszula Smo-

czy ska, Agnieszka So tysik, Klucz do muzyki, Warszawa 2006; El bieta Korowajczyk, Moja 

muzyka, Warszawa 2007; Agnieszka Kreiner-Bogda ska, 21 spotka  z muzyk , Warszawa 

2002; Pawe  Pi tek, Malowane muzyk , Warszawa 2006; Ma gorzata Rykowska, Zbigniew 

Sza ko, Muzyka, Gdynia 2009; Eugeniusz Wachowiak, S uchanie muzyki, Pi a 2001; Teresa 

Wójcik, Muzyczny wiat, Kielce 2000. 
2  Podr czniki do przedmiotu muzyka dla klas I–III gimnazjum wykorzystane w badaniach: 

Agnieszka Kreiner-Bogda ska, Muzyka w gimnazjum, Warszawa 2000; Wac aw Panek, wiat 

muzyki, Warszawa 1999; Pawe  Pi tek, Muzyczne barwy, Pozna  2000; Tomasz Stroynowski, 

Krystyna Stroynowska, Muzyka, Gdynia 2007; Eugeniusz Wachowiak, S uchanie muzyki, Pi a 

2003; Izabela Wilczak, Alicja Twardowska, Muzyka. Podr cznik dla gimnazjum, Warszawa 

2005; Teresa Wójcik, Muzyczny wiat, Kielce 2003. 
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Reforma o wiaty z 1999 roku 

1 wrze nia 1999 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej, zgodnie z przepi-

sami ustawy sejmowej, wprowadzi o w ycie reform  edukacji, która przekszta -

ci a dwustopniowy system szkolnictwa w struktur  trzystopniow . Reforma ta 

mia a na celu wprowadzenie korzystnych zmian w kszta ceniu dzieci i m odzie-

y. Przede wszystkim mia a podnie  poziom edukacji spo ecze stwa w kraju 

poprzez upowszechnienie wykszta cenia redniego i wy szego. Po sze ciu latach 

nauki w szkole podstawowej zosta o wprowadzone trzyletnie gimnazjum, które 

jednocze nie przed u a o o rok obowi zek kszta cenia ogólnego i dawa o 

uczniom dodatkowy rok na zastanowienie si  nad dalsz  drog  edukacyjn . 

Wa nym elementem by  równie  podzia  dzieci i m odzie y na grupy wiekowe, 

które mia y rozpocz  nauk  na dostosowanych do ich rozwoju fizycznego  

i psychicznego etapach edukacyjnych. Kolejnym istotnym za o eniem reformy 

by o wyrównanie szans edukacyjnych:  

ka de dziecko winno mie  równe szanse i mo liwo ci dost pu do edukacji, zale ne jedy-

nie od jego uzdolnie  i zainteresowa 3.  

Przeszkod  nie mog y by  pozycja materialna, miejsce zamieszkania, czy te  

wykszta cenie rodziców ucznia. To samo odnosi o si  do stanu psychicznego  

i fizycznego dziecka. Wprowadzony mia  by  system stypendiów socjalnych dla 

dzieci gorzej sytuowanych. Reforma mia a równie  za zadanie ujednolici  po-

ziom szkolnictwa funkcjonuj cy w mie cie i na wsi, poprzez m.in. stworzenie 

pracowni komputerowych czy pracowni j zykowych. Celem reformy by o po-

nadto podniesienie jako ci kszta cenia.  

W szkole podstawowej szczególny nacisk po o ony jest na dzia alno  wychowawcz   

i ogólne zrozumienie wiata4.  

W gimnazjum nauczyciele wprowadzaj  uczniów w wiat wiedzy naukowej, wdra aj  

ich do samodzielno ci, pomagaj  im w podejmowaniu decyzji dotycz cych kierunku dal-

szej edukacji i przygotowuj  do aktywnego udzia u w yciu spo ecznym5.  

Reforma k ad a wi kszy nacisk na umiej tno ci zdobywane przez uczniów ni  

na sam  wiedz  encyklopedyczn . St d te  ca kowitej zmianie uleg a podstawa 

programowa oraz bazuj ce na niej tre ci programowe podr czników. Zgodnie  

z za o eniami reformy systemu o wiaty z dnia 8 stycznia 1999 roku, okres 

kszta cenia zosta  podzielony na cztery etapy: 

— I etap edukacyjny – klasy I–III szko y podstawowej, 

— II etap edukacyjny – klasy IV–VI szko y podstawowej, 

— III etap edukacyjny – szko y gimnazjalne, 

                                                 
3  Irena Dzierzgowska, Edukacja, raport 1997–2001, Warszawa 2001, s. 15.  
4  Tam e, s. 16. 
5  Podstawa programowa kszta cenia ogólnego, Dz. U. 1999 r., nr 14. 
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— IV etap edukacyjny – szko y ponadgimnazjalne. 

Po reformie szkolnictwa zaprzestano kszta cenia z zakresu przedmiotu wy-

chowanie muzyczne w klasach I–III szko y podstawowej, w czaj c fragment 

jego tre ci w nauczanie zintegrowane, st d te  przedmiot muzyka jest realizowa-

ny dopiero na II i III etapie edukacyjnym. W szko ach ponadgimnazjalnych zo-

sta  on zast piony wiedz  o kulturze, stanowi c  zako czenie cyklu kszta cenia 

artystycznego. 

Badania 

Przytaczane ni ej dane opieraj  si  na badaniach, które prowadzi em na 

prze omie marca i kwietnia 2011 roku. Zosta y przeprowadzone w wybranych 

szko ach, w takich miastach, jak: Cz stochowa, Gda sk, Gliwice, Kraków, 

Leszno, ód , Olesno, Opole, Ostrów Wielkopolski, Pozna , Rzeszów, Szcze-

cin, Tarnobrzeg, Warszawa, Wroc aw, Zielona Góra, a tak e w dziesi ciu szko-

ach wiejskich na terenie powiatu lublinieckiego. Celem bada  by o okre lenie 

jako ci prowadzenia przedmiotu muzyka w szko ach. Aby zapewni  wiarygod-

no  bada , do uczestnictwa w nich zostali zaproszeni zarówno nauczyciele, jak 

i uczniowie.  

Technikami badawczymi by y: 

— obserwacje i rozmowy – hospitacje w asne autora stwierdzaj ce sposób pra-

cy nauczyciela z uczniami na lekcji w oparciu o przyk adowe podr czniki do 

nauki przedmiotu muzyka oraz rozmowy przeprowadzone przez autora pracy 

z uczniami szkó  podstawowych i gimnazjów – badania przeprowadzone  

w 10 szko ach podstawowych i gimnazjalnych na terenie Cz stochowy oraz 

powiatu lublinieckiego; 

— wywiady – ustne, indywidualne, jawne i nieskategoryzowane z nauczycie-

lami muzyki – 6 wywiadów w ród nauczycieli pracuj cych w szko ach na 

terenie Cz stochowy (szko y podstawowe i gimnazja); 

— ankiety przeznaczone dla uczniów szkó  podstawowych, gimnazjalnych oraz 

nauczycieli muzyki (3 rodzaje) – odpowiedzi udzieli o: 340 uczniów szkó  

podstawowych i szkó  gimnazjalnych (160 ankiet w ród uczniów szko y 

podstawowej; 180 – w ród gimnazjalistów) oraz 22 ankiety (z liczby oko o 

300 rozes anych) w ród nauczycieli na terenie ca ego kraju (10 ankiet – na-

uczyciele szkó  podstawowych; 12– nauczyciele gimnazjów). 

Ankieta kierowana do uczniów szko y podstawowej zawiera a pi  pyta   

z odpowiedziami do wyboru. Pytania dotyczy y lekcji muzyki oraz podr cznika. 

Ankieta, na któr  odpowiadali uczniowie szkó  gimnazjalnych, sk ada a si   

z trzech pyta  otwartych i o miu zamkni tych, co daje razem jedena cie pyta . 

Pytania zamkni te odnosi y si  do lekcji muzyki, podr cznika, mo liwo ci mu-

zycznego rozwoju w szkole itp. Pytania otwarte zwi zane by y m.in. z rol  mu-
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zyki w yciu. Ankieta adresowana do nauczycieli zawiera a czterna cie pyta  – 

dziewi  otwartych i pi  zamkni tych. Pytania zamkni te dotyczy y m.in. wy-

posa enia pracowni muzycznych, za  otwarte – reformy systemu o wiaty z roku 

1999, wymaga  podstawy programowej, tre ci podr czników czy te  wra liwo-

ci i aktywno ci muzycznej uczniów. Ankiety zosta y przeprowadzone drog  

elektroniczn , ze wzgl du na przestrze  bada , obejmuj c  prawie ca y kraj. 

Badania w ród uczniów szkó , cz sto odleg ych, zosta y przeprowadzone przez 

ankietowanych nauczycieli, którzy zaoferowali sw  pomoc. W badaniu wzi li 

udzia  nauczyciele i uczniowie zarówno szkó  publicznych, jak i prywatnych.  

Badania przeprowadzone w ród uczniów II etapu edukacyjnego 

 

Wykres 1. Wyniki bada  – ankieta dla uczniów szko y podstawowej klasy IV–VI – „Czy lubisz 

lekcje muzyki w szkole?” 

W ankiecie skierowanej do uczniów II etapu kszta cenia (klasy IV–VI) zo-

sta y zamieszczone proste pytania dotycz ce m.in. lekcji muzyki oraz podr cz-

nika. Jak wynika z odpowiedzi, uczniowie wykazuj  raczej du e zainteresowa-

nie tym przedmiotem. Ch tnie przychodz  na zaj cia i aktywnie z nich korzysta-

j . Zapytani, czy lubi  piewa  i gra  na instrumentach, odpowiadaj  w znacznej 

mierze twierdz co. Tylko, a mo e a , 13% ankietowanych uczniów jest zdania, 

e nie lubi muzyki. W kolejnej cz ci ankiety uczniowie mieli odpowiedzie  na 

pytanie, czy lubi  wyst powa  na akademiach szkolnych.  

 

Wykres 2. Wyniki bada  – ankieta dla uczniów szko y podstawowej klasy IV–VI – „Czy lubisz 

wyst powa  na ró nych akademiach szkolnych?” 
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38% ankietowanych uczniów stwierdzi o, e lubi wyst powa , ale znaczna 

wi kszo , bo a  62% ankietowanych nie chce bra  udzia u w takich przedsi -

wzi ciach.  

Kolejne pytanie dotyczy o podr cznika.  

 

Wykres 3. Wyniki bada  – ankieta dla uczniów szko y podstawowej klasy IV–VI – „Czy podoba 

Ci si  podr cznik, z którego korzystacie na lekcjach muzyki?” 

Okazuje si , e uczniowie na tym etapie kszta cenia bardzo ch tnie z niego 

korzystaj . Lubi  piewa  piosenki i gra  utwory, których nuty s  tam przedsta-

wione. Zapytani, co im si  najbardziej podoba, odpowiadaj : „kolorowe obrazki, 

zdj cia instrumentów”. Ostatnie pytanie dotyczy o przebiegu lekcji muzyki.  

Tabela 1. Wyniki bada  dotycz cych tego, czym najcz ciej uczniowie zajmuj  si  na lekcjach muzyki  

Co najcz ciej robicie na lekcjach muzyki? 
Liczba osób 

ankietowanych 
% 

piewamy piosenki 77 48 

Gramy na instrumentach 48 30 

Tworzymy zabawy ruchowo-muzyczne 19 12 

Ta czymy 12 7,5 

S uchamy muzyki 4 2,5 

Uczymy si  o kompozytorach 0 0 

Uczymy si  pisania nut i rozpoznawania ich 0 0 

Inne 0 0 

Zgodnie z wymogami podstawy programowej II etapu, powinno si  k a  

wi kszy nacisk na praktyk  muzyczn , czyli piewanie, gr  na instrumentach itp. 

ni  na wiedz  o muzyce. Najcz stsz  udzielan  przez ankietowanych uczniów 

odpowiedzi  by a „ piewamy piosenki” (48%). Równie cz sto, jednak e  

w mniejszym stopniu, by y zaznaczane odpowiedzi „gramy na instrumentach” 

(30%) oraz „tworzymy zabawy muzyczno-ruchowe (12%). Odpowied  „s u-
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chamy muzyki” zaznaczana by a przez uczniów bardzo rzadko. Odpowiedzi 

„uczymy si  o kompozytorach” i „uczymy si  pisania nut i rozpoznawania ich” 

nie by y zaznaczane w ogóle. Wyniki ankiety wiadcz  o tym, e uczniowie na 

tym etapie nauki ch tnie podejmuj  ró ne formy kontaktu z muzyk , lubi  pie-

wa  i gra  na instrumentach. Problemem jest jednak s uchanie muzyki, które 

wyra nie jest marginalizowane przez nauczycieli na tym etapie kszta cenia. Zda-

rza y si  te  inne, ciekawe odpowiedzi na pytanie o przebieg lekcji: „my przepi-

sujemy podr cznik, a Pani w tym czasie SMS-uje”. A na pytanie, czy cz sto si  

to zdarza, odpowiadaj , e „je li si  zbli a jaka  akademia, to piewaj  piosen-

ki”, a poza tym „nie zajmuj  si  niczym innym”. Z kolei zapytani o to, na jakiej 

podstawie otrzymuj  oceny, przyznaj , e „wszyscy na zako czenie maj  oceny 

bardzo dobre, a je li kto  piewa na akademii szkolnej, otrzymuje na koniec 

ocen  celuj c ”. Nie jest to jedyny tego typu przypadek, na który mo na si  

natkn  podczas przeprowadzania podobnych bada .  

Badania przeprowadzone w ród uczniów III etapu edukacyjnego 

Pytania ankiety przeznaczonej dla uczniów klas I–III gimnazjum dotyczy y 

g ównie podr cznika, ale tak e ulubionych gatunków muzycznych, udzia u  

w yciu kulturalnym itp. Jednym z pyta  by o: „Czy korzystasz z dóbr kultury  

w yciu prywatnym, poza szko ?” 

 

Wykres 4. Wyniki bada  – ankieta dla uczniów gimnazjów – „Czy korzystasz z dóbr kultury  

w yciu prywatnym, poza szko ? (koncerty w filharmonii, domach kultury, koncerty plenerowe, itp.)” 

Jak wynika z ankiet, a  24% m odzie y w wieku gimnazjalnym w ogóle nie 

ma kontaktu z tego typu przedsi wzi ciami. Zapytani, dlaczego, odpowiadaj , e 

„koncerty w filharmoniach s  nudne”, „szkoda czasu na to, lepiej i  na imprez  

ze znajomymi”, „jak si  chce pos ucha  muzyki, to si  bierze telefon komórko-

wy, wychodzi na miasto i s ucha”. 53% m odzie y w wieku gimnazjalnym ko-

rzysta z dóbr kultury rzadziej ni  raz w miesi cu. Ankietowanych gimnazjali-

stów, którzy przynajmniej raz w miesi cu (albo raz w tygodniu) uczestnicz   

w koncertach, jest zaledwie 23%. Uwa aj , i  „to normalne, e jak jest jaki  

koncert to si  bierze znajomych i si  idzie”, „je li mamy siedzie  przed kompu-
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terem, to lepiej wyj  na koncert i si  dobrze bawi ”. Pytani, „czy muzyka jest 

wa na dla rozwoju ludzko ci? Je li tak, to dlaczego?” stwierdzaj : „tak, ponie-

wa  kszta tuje wra liwo  cz owieka i pozwala mu si  zrelaksowa , np. podczas 

przerwy w nauce”. Tego typu odpowiedzi mo na us ysze  od mniejszo ci 

uczniów (nie wliczaj c tych, którzy ucz szczaj  do szkó  muzycznych). Je li 

chodzi o gatunki muzyczne, których s uchaj  gimnazjali ci, najbardziej lubia-

nym jest „rock”. Muzyka powa na równie  jest ceniona, jednak g ównie przez 

dziewcz ta. Ch opcy wol  pos ucha  „hip-hopu”, czy te  „metalu”. Co ciekawe, 

z rozmów wynika o, e wed ug gimnazjalistów muzyka typu „techno”, czy te  

„trance” wychodzi z mody. Jak sami twierdz : jest „obciachowa”.  

Kolejne pytania dotycz  podr czników do nauki muzyki oraz realizacji za-

j . Pierwsze pytanie odnosi si  do korzystania z podr cznika na zaj ciach: 

 

Wykres 5. Wyniki bada  – ankieta dla uczniów gimnazjów – „Czy korzystacie z podr cznika na 

lekcjach muzyki?” 

Wyniki uk adaj  si  w sposób dosy  naturalny, przewa nie podr cznik jest 

wa nym elementem zaj  edukacyjnych – wed ug 37% ankietowanych gimna-

zjalistów. Odpowiedzi „tak, dosy  cz sto”, czy te  „niezbyt cz sto, ale korzy-

stamy” prawdopodobnie zwi zane s  z ró n  zawarto ci  poszczególnych pod-

r czników, co zreszt  dopuszczaj  podstawy programowe.  

Jak jest oceniany podr cznik?  

 
Wykres 6. Wyniki bada  – ankieta dla uczniów gimnazjów – „Jak oceniasz podr cznik do muzy-

ki, z którego korzystasz na lekcji?” 
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Z rozmów przeprowadzonych z uczniami wynika, e lubi  takie podr czniki, 

które „w prosty sposób ukazuj  dany problem”. Wydaje si , e najwa niejsze 

jest, aby j zyk, którym pos uguj  si  autorzy podr czników, by  czytelny i pro-

sty. Jak mówi  sami ankietowani: „po co korzysta  z takiego podr cznika,  

w którym ka de zagadnienie jest opisane w sposób niezrozumia y […], trzeba 

by kilkana cie razy przeczyta , eby si  czegokolwiek dowiedzie ”. Przyk adem 

s  uczniowie ucz szczaj cy do jednego z gimnazjów. Korzystaj  oni z podr cz-

nika, który posiada skomplikowany j zyk, trudny materia  do opanowania itp. 

Jeden z uczniów zapytany, czy podoba mu si  podr cznik, odpowiada: „sk d 

mam wiedzie , skoro nie korzystam z niego, le y gdzie  w domu na pó ce […], 

podr cznik jest tak bez sensu napisany, e jak go czytam, to nic z tego nie wiem 

[…]”. Warto doda , e ucze  ten posiada  bardzo dobre wyniki w nauce. Na kolejne 

pytanie zawarte w ankiecie uczniowie odpowiedzieli w sposób nast puj cy: 

 

Wykres 7. Wyniki bada  – ankieta dla uczniów gimnazjów – „Czy si gasz do informacji zawar-

tych w podr czniku w celu poszerzenia swoich wiadomo ci? (nie licz c pracy z podr cznikiem  

w szkole, jak równie  korzystania z niego podczas odrabiania zadania domowego)” 

Wyniki s  praktycznie jednoznaczne, bo a  92% ankietowanych nie korzysta 

z podr cznika poza szko  i odrabianiem zadania domowego. Co jest tego po-

wodem? Uczniowie odpowiadaj : „ciekawsze informacje mo na znale  na ten 

temat w Internecie lub innych ksi kach”. Kolejnym z pyta  by o: „Czy szko a 

umo liwia Ci rozwijanie zdolno ci muzycznych?” 

 

Wykres 8. Wyniki bada  – ankieta dla uczniów gimnazjów – „Czy szko a umo liwia Ci rozwija-

nie swoich zdolno ci muzycznych?” 
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Z bada  wynika, e szko y nie umo liwiaj  uczniom rozwijania ich zdolno-

ci muzycznych – tak uwa a a  87% ankietowanych uczniów. 10% uczniów 

stwierdza, e „nie wymagaj  tego od swojej szko y, poniewa  nie czuj  potrzeby 

poszerzania zakresu swoich zdolno ci muzycznych”. Jedynie 3% ankietowanych 

uwa a, e szko a zapewnia im rozwój w tej dziedzinie. To samo dotyczy wyjaz-

dów na koncerty i ró nych spektakli muzycznych: 

 

Wykres 9. Wyniki bada  – ankieta dla uczniów gimnazjów –„Czy Twoja szko a zapewnia wyjaz-

dy na koncerty i inne ró ne spektakle muzyczne?” 

96% ankietowanych uczniów uwa a, e szko y nie daj  mo liwo ci wyjaz-

dów na koncerty do filharmonii itp. Wi e si  to równie  z korzystaniem przez 

nich z dóbr kultury wskazywanych wcze niej. Pod tym wzgl dem uczniowie nie 

s  zach cani do obcowania z muzyk . Z rozmów wynika, e lekcje muzyki na 

ogó  podobaj  si  uczniom, poniewa  „dowiaduj  si  na nich wielu ciekawych 

rzeczy”. Ch tnie przychodz  na zaj cia, poniewa , jak uwa a wielu: „muzyka 

wp ywa na nich relaksacyjnie”. Udzielaj  si  te  w yciu kulturalnym szko y. 

Nauczyciele, wed ug osób ankietowanych, bardzo dobrze prowadz  zaj cia  

(z drobnymi wyj tkami) i staraj  si , aby by y ciekawe. W tpliwo ci wzbudza 

jednak skuteczno  szkó  dotycz ca zach cania uczniów do samodzielnego kon-

taktu z kultur . 

Badania przeprowadzone w ród nauczycieli 

Definicja zawarta w Encyklopedii pedagogicznej dotycz ca zawodu nauczy-

ciela okre la go w nast puj cy sposób:  

Nauczyciel – to specjalno  zawodowa; odpowiednio przygotowany specjalista do pro-

wadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej (nauczaj cej) w instytucjach o wiatowo-

wychowawczych (w szko ach, przedszkolach, na kursach albo innych placówkach po-

zaszkolnych)6.  

                                                 
6 Stefan Wo oszyn, Nauczyciel – przegl d historycznych funkcji, [w:] Encyklopedia pedagogicz-

na, red. Wojciech Pomyka o, Warszawa 1997, s. 439. 
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Nale y zauwa y  fakt, e poza przekazywaniem wiedzy i zach caniem 

uczniów do uczenia si  nauczyciel wychowuje.  

Musi by  aktywnie zainteresowany rozwojem osobowo ci uczniów. Musi by  nie tylko 

obserwatorem, ale wspó uczestnikiem procesów rozwojowych swoich wychowanków  

i nie tylko wspó uczestnikiem, ale równie  sternikiem kieruj cym tym rozwojem. Je eli 

nauczyciel ogranicza sw  rol  do obserwacji rozwoju, nie b dzie ani wychowawc , ani 

nauczycielem7. 

Realizacja tre ci programowych podr czników zale y w bardzo du ym 

stopniu od podej cia nauczyciela do danej grupy uczniów, z którymi b dzie 

pracowa . Pierwsze pytanie w ankiecie skierowanej do nauczycieli dotyczy o 

ich opinii na temat wprowadzenia struktury trzystopniowej w szkolnictwie oraz 

ogólnie skuteczno ci reformy z roku 1999.  

 

Wykres 10. Wyniki bada  – ankieta kierowana do nauczycieli muzyki – „Czy wprowadzenie 

reformy edukacji (1999 rok), która przekszta ci a dwustopniowy system szkolnictwa w struktur  

trzystopniow , wp yn o na popraw  edukacji, czy raczej pogorszy o jej jako ?” 

Odpowied  by a wyj tkowo zgodna – 100% ankietowanych odpowiedzia o, 

e wprowadzone zmiany wp yn y negatywnie na stan edukacji.  

Przede wszystkim nauczyciele zwracaj  uwag  na brak muzyki w klasach I–III 

szko y podstawowej. Uczniowie w klasie IV, rozpoczynaj c kontakt z muzyk , 

„maj  problemy ze piewaniem – nie potrafi  czysto za piewa  d wi ków, ich 

piew przypomina bardziej rozmow  […], to samo dotyczy innych form kontak-

tu z muzyk : gry na instrumentach, ruchu przy muzyce, s uchania. Problemem 

jest wprowadzenie ich w wiat d wi ków, ze wzgl du na wiek oraz brak kontak-

tu z muzyk  w klasach m odszych”. Jedna z nauczycielek uwa a, e: „w klasach 

I–III szko y podstawowej nie ma specjalistów [mowa o nauczycielach muzyki – 

przyp. aut.], nauczyciele tych klas w ogóle nie ucz  muzyki, a dzieci, które roz-

poczynaj  nauk  muzyki w klasie IV, cz sto nie s  w stanie opanowa  tych pod-

staw muzyki, na które nie powinno si  ju  w a ciwie zwraca  uwagi w szkole 

gimnazjalnej […], tymczasem do gimnazjum przychodz  dzieci z ró nych szkó  

i jest problem, poniewa  dzieci s  cz sto nieprzygotowane, znaj  jedynie solmi-

zacj . Jak my mamy w jeden rok nauczy  ich tego wszystkiego, co jest w pod-

                                                 
7 ród o: http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU1415 [stan z 20.06.2011]. 
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stawie programowej i w podr czniku”8. Inna osoba dodaje: wychowujemy „na-

ród g uchy i niewra liwy na sztuk . Jedna godzina tygodniowo to zdecydowanie 

za ma o, aby wp yn  na wra liwo  m odego cz owieka. Nie mog  dotrze  do 

(dzieci) m odzie y, ucz c ich czego  tak pi knego jak muzyka przez jedn  go-

dzin  tygodniowo. Czuj  si  z tym nieszcz liwa, gdy  uwa am, e jest to ogra-

niczenie w dost pie do edukacji. Dzieci maj  za ma o przedmiotów artystycz-

nych w szkole. Uwa am, e taki system jest krzywdz cy dla w a ciwej edukacji 

m odego cz owieka”. Tego typu opinii zwi zanych z wprowadzeniem reformy  

w 1999 roku jest bardzo wiele. Nauczyciele uwa aj , e wprowadzenie jej by o  

i jest krzywdz ce dla uczniów, zw aszcza dla gimnazjalistów. Jedno z pyta  

odnosi o si  ci le do podstawy programowej: „Czy realizuje Pan/Pani podstaw  

programow  w ca o ci, czy traktuje j  w sposób «elastyczny»? I dlaczego?”. 

 

Wykres 11. Wyniki bada  – ankieta kierowana do nauczycieli muzyki – „Realizacja podstawy 

programowej przez nauczycieli (pod wzgl dem tre ci)” 

Wielu nauczycieli przyznaje si  do tego, e nie realizuje w ca o ci podstawy 

programowej, analogicznie nie realizuj c równie  w ca o ci tre ci programo-

wych zawartych w podr cznikach, z których korzysta. Jedna z ankietowanych 

nauczycielek odpowiada: „trudno mi w pe ni realizowa  podstaw  programow  

ze wzgl du na braki wyposa enia placówki w sprz t. Nie posiadamy pianina czy 

te  keyboardu, dlatego zast puj  to podk adami. Gramy na dzwonkach chroma-

tycznych i fletach, ogl damy na DVD opery […]. Nie jestem w stanie w tej sy-

tuacji trzyma  si  ci le podstawy programowej”. Innym powodem jest siatka 

godzin. Jak pisz  ankietowani nauczyciele: „jedna godzina tygodniowo dla II 

etapu edukacyjnego to stanowczo za ma o […], w tym czasie nie da si  zach ci  

uczniów do tego, aby samodzielnie d yli w przysz o ci do poznawania muzy-

ki”. Nauczyciele dobieraj  tre ci podstawy programowej i podr cznika, z które-

go korzystaj , w sposób „elastyczny”, poniewa  „na wszystko brakuje czasu”. 

Jeden z ankietowanych nauczycieli pisze: „staram si  nauczy  tego, co si  przy-

da uczniom w yciu, czyli czytania nut, rozpoznawania warto ci rytmicznych. 

Uczniowie musz  tak e pozna  pie ni patriotyczne i historyczne. Omawiam 

                                                 
8 Wywiad z jedn  z nauczycielek muzyki, pracuj c  w szkole podstawowej i gimnazjum, Cz -

stochowa, 13.05.2011 r. 
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tak e tych bardziej warto ciowych kompozytorów, którzy s  charakterystyczni 

dla danej epoki, np. Bacha, klasyków wiede skich, Chopina. Uczniowie ch tnie 

s uchaj , poniewa  wiele utworów tych kompozytorów znaj . To, co trudne  

i bardzo skomplikowane, co wiem, e b dzie przyswoi  w stanie tylko dwójka 

albo trójka uczniów z ca ej klasy, omijam […]”. 

W jednym z wywiadów przeprowadzonych w ród nauczycieli szkó  cz sto-

chowskich zosta o powiedziane, e „nie da si  zrealizowa  podstawy progra-

mowej i tre ci programowych podr czników, poniewa  dzieci s  bardzo ró ne 

[…], ma na to wp yw rodowisko, w którym si  wychowuj . Je li dziecko 

mieszka w dzielnicy, która nale y do tych biednych, a kradzie e i pobicia s  tam 

rzecz  codzienn , to sprawa nauczania w szkole ulega znacznej zmianie […]. 

Przyk adowo: przychodzi dziecko z karteczk  do sto ówki i chce kupi  obiad,  

a nauczyciel nie jest w stanie doj  do tego, jak si  nazywa, poniewa  dziecko 

tak mówi niewyra nie. Logopeda ma tutaj pe ne r ce roboty. A jak ja mam na-

uczy  takie dziecko piewa  piosenk , skoro ono ledwo mówi?” 9. Nauczyciele 

zapytani o to, co wed ug nich jest zbyteczne w podstawie programowej i co 

chcieliby zmieni , je li by aby taka mo liwo , odpowiadaj : „jest bardzo du o 

zb dnych rzeczy w podstawie programowej (podstawa programowa III etapu 

kszta cenia), np. po co uczy  muzyki, która jest od nas zupe nie odleg a, np. 

staro ytna. Tego powinno si  tylko dotkn , zw aszcza e uczniowie poznaj  

tego typu zagadnienia na j zyku polskim czy historii. Wi cej czasu powinno si  

po wi ci  na muzyk  baroku, klasycyzmu i romantyzmu. Kto ma im o tym po-

wiedzie , jak nie my, nauczyciele muzyki. Na tego typu zagadnienia jest bardzo 

ma o czasu. Tak samo, je li chodzi o piewanie. Ja mam powiedzie  o kompozy-

torze, w czy  muzyk , mam z nimi za piewa , a lekcja trwa jedynie 45 minut; 

nie ma czasu na uwra liwienie uczniów”10. 

Inni ankietowani uwa aj , e „podstaw  programow  stworzy  kto , kto nie 

zna  realiów szko y […], je li my mamy nauczy  uczniów aktywnego s uchania, 

to jest to niemo liwe, maj c jedn  godzin  tygodniowo […], poza tym ucznio-

wie s  ró ni, jedni szybciej przyswajaj  wiedz , inni maj  wi ksze problemy; 

tego podstawa programowa nie przewidzia a”.  

W ród ankietowanych znale li si  równie  nauczyciele, którzy ucz  w szko-

ach prywatnych: „mam w ka dej klasie (od I do V) po dwie godziny muzyki, 

wi c jestem w stanie pos ucha  z uczniami wielu wspania ych dzie , nauczy  ich 

gry na instrumentach, tworzy  ró ne zabawy muzyczno-ruchowe. Poza tym 

placówka, w której pracuj , jest wyposa ona w pianino, instrumentarium Orffa 

(b benki, trójk ty, klawesyn, tamburyna i inne perkusyjne), odtwarzacz CD, 

sprz t do nag a niania d wi ku, komputer z zainstalowanym oprogramowaniem 

muzycznym, bibliotek  muzyczn , fonotek  muzyczn , ksylofon, wibrafon, 

                                                 
9 Wywiad z nauczycielem muzyki pracuj cym w szkole podstawowej, Cz stochowa, 09.06.2011 r. 
10 Wywiad z nauczycielk  muzyki pracuj c  w gimnazjum, Cz stochowa, 09.06.2011 r. 
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zestaw perkusyjny, gitar  elektryczn , gitar  elektro-akustyczn , instrumenty 

pogodowe, dzwonki chromatyczne (28 sztuk) […], tak to mo na uczy  muzyki. 

Mam pewno , e dzieci b d  bardziej uwra liwione ni  te, które ko cz  szko y 

publiczne”. Niestety, takich szkó  nie ma zbyt wiele.  

Kolejne pytanie dotyczy o podr czników do przedmiotu muzyka: „Z jakiego 

podr cznika korzysta Pan/Pani w nauczaniu przedmiotu i co zadecydowa o  

o jego wyborze?” Nauczyciele, wybieraj c podr cznik, zwracaj  uwag  na: 

— atwy sposób obja niania poj , 

— odpowiedni dobór repertuaru ( piewanie, s uchanie muzyki itd.), 

— szat  graficzn  (estetyczne ilustracje, ciekawe zdj cia, elementy, które b d  

przyci ga  uczniów), 

— stopie  trudno ci poszczególnych wicze  i zabaw, 

— form  przekazu wiadomo ci. 

Cz sto nauczyciele wybieraj  pozycje, które oferuj  podr czniki zarówno 

dla szko y podstawowej, jak i gimnazjum, np. wyd. MAC – podr cznik do gim-

nazjum jest kontynuacj  podr cznika dla szko y podstawowej. Zdarza si  rów-

nie , e nauczyciele wybieraj  dany podr cznik, poniewa  uwa aj , e „jest 

tylko jeden podr cznik do przedmiotu muzyka dla klas IV–VI – Muzyka, wyd. 

Operon. 

Najcz ciej wybieranymi podr cznikami s : 

— II etap edukacyjny: Muzyczny wiat, wyd. MAC; Muzyka i my, wyd. WSiP; 

Klucz do muzyki, wyd. WSiP; Muzyka, wyd. Operon; Moja muzyka, wyd. 

Nowa Era; a tak e Malowane muzyk ; wyd. Nowa Era; 

— III etap edukacyjny: Muzyczny wiat, wyd. MAC; wiat muzyki, wyd. WSiP; 

Muzyka, wyd. Operon; S uchanie muzyki, wyd. Gawa11. 

S  to pozycje okre lane przez nauczycieli mianem najlepszych. Jednocze nie 

ci sami nauczyciele przyznaj , e nie realizuj  w ca o ci tre ci programowych 

podr czników do przedmiotu muzyka, zarówno w szko ach podstawowych, jak  

i gimnazjalnych. Wszyscy ankietowani s  zgodni, e nie istnieje podr cznik, 

który jest pozycj  idealn . Twierdz , e cz sto stosuj  swoje sprawdzone sposo-

by przekazywania wiedzy, np. wyt umaczenie zjawiska rytmu, podzia  warto ci 

rytmicznych itp. „Uczniowie ró ni  si  od siebie, nie mo na wi c uczy  wszyst-

kich zagadnie  z podr cznika, nie zwracaj c uwagi na to, e uczniowie sobie  

z wi kszo ci  nie radz ”. Cz stym problemem jest równie  dobór repertuaru do 

piewania i grania na instrumentach, który nie zawsze si  sprawdza, ze wzgl du 

na to, e nie idzie z duchem czasu. Uczniowie za  lubi  piewa  i gra  te utwo-

ry, które znaj . Innymi „nie jeste my zainteresowani” – mówi .  

Prowadz c obserwacje, stwierdzi em, e nauczyciele w wi kszo ci bardzo 

dobrze spe niaj  swoj  rol . Problemem jest jednak s abn ca z dnia na dzie  

                                                 
11  Szerzej o wymienionych podr cznikach zob. Miros aw Grusiewicz, Rafa  Ciesielski, Romualda 

awrowska, Materia y metodyczne, „Wychowanie Muzyczne” 2013, nr 2, s. 26–61; tych e, 

Materia y metodyczne, „Wychowanie Muzyczne” 2013, nr 3, s. 16–44. 
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wra liwo  muzyczna uczniów. Z wywiadów wynika, e: „osoby, które piewa-

j , ch tnie graj  na instrumentach, s uchaj  dobrej muzyki, mo na zaliczy  do 

takich wyj tków […], wszyscy inni podlegaj  bardzo silnym wp ywom kultury, 

czy te  pseudokultury masowej, dost pnej na co dzie  w programach radia  

i telewizji. W oparciu o co w takiej sytuacji maj  kszta towa  swoj  wra liwo  

muzyczn , dobry gust i smak?”. Jak ankietowani nauczyciele oceniaj  wra li-

wo  uczniów? 

 

Wykres 12. Wyniki bada  – ankieta kierowana do nauczycieli muzyki – „Jak oceniana jest wra -

liwo  muzyczna uczniów?” 

Nieco ponad po owa (56%) ocenia j  jako „bardzo du ”. Uwa aj , e  

„w uczniach tkwi bardzo du a wra liwo  muzyczna, jednak to, co si  dzieje  

w szkolnictwie, niszczy j  skutecznie […]”12. Blokad  jest m.in. to, e szko y 

nie zapewniaj  wyjazdów do filharmonii, opery itp. Rozwijanie wra liwo ci 

muzycznej uczniów jest ca kowicie pomijane. Problemem jest równie  fakt, i  

taki stan rzeczy nie przeszkadza rodzicom. Na kolejnym wykresie przedstawio-

ny jest wynik bada , dotycz cych tego problemu: 

 

Wykres 13. Wyniki bada  – ankieta kierowana do nauczycieli muzyki – „Czy szko a zapewnia 

uczniom wyjazd na koncerty i ró ne spektakle muzyczne?” 

A  70% ankietowanych nauczycieli uwa a, e szko y nie zapewniaj  

uczniom mo liwo ci kontaktu z muzyk , w wi kszo ci s  niezadowoleni z tego 

                                                 
12 Wywiad z nauczycielk  muzyki pracuj c  w szkole podstawowej, D browa Górnicza, 

07.06.2011 r. 
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faktu. Jako przyczyn  podaj  brak funduszy, „a je eli szko a nie zapewni 

uczniom tego typu wyj  na koncerty, to sami z pewno ci  nie pójd , poniewa  

rodzice wol  im da  pieni dze na kino czy kr gielni ”13. Innym problemem jest 

wyposa enie pracowni muzycznych placówek o wiatowych – pianino, instrumenty 

perkusyjne, odtwarzacze CD, czy te  sprz t do nag a niania np. akademii, itp.: 

 

Wykres 14. Wyniki bada  – ankieta kierowana do nauczycieli muzyki – „Wyposa enie pracowni 

muzycznych” 

Na wykresie przedstawione jest wyposa enie pracowni muzycznych w szko-

ach. Jak mo na zauwa y , nie spe niaj  one wymaga  podstawy programowej. 

Je eli szko a nie posiada instrumentów perkusyjnych, to gra na nich jest niemo -

liwa, a tym samym taka forma kontaktu z muzyk  jest nierealizowana. W tym 

przypadku nie da si  zrealizowa  tre ci programowych podr cznika, który za-

wiera utwory przeznaczone do wykonywania na instrumentach perkusyjnych. 

Odnosi si  to tak e do piewania, tworzenia zabaw muzyczno-ruchowych, s u-

chania muzyki, przyswajania wiedzy z zakresu historii muzyki czy poznawania 

zasad muzyki. Przykre jest, e takich szkó  w Polsce jest bardzo du o. W niektó-

                                                 
13 Wywiad z nauczycielk  muzyki pracuj c  w gimnazjum, Cz stochowa, 13.05.2011 r. 
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rych kontakt z muzyk  jest jeszcze utrzymywany poprzez tworzenie chórów, 

kó ek wokalnych itp. 

 

Wykres 15. Wyniki bada  – ankieta kierowana do nauczycieli muzyki – „Ró ne formy kontaktu  

z muzyk  w szko ach o wiatowych” 

Badania wykazuj , e tego typu przedsi wzi cia s  do  cz ste. Najpopular-

niejszymi formami obcowania z kultur  muzyczn  s  zespo y wokalne (80%). 

Nieco rzadziej, ale równie  aktywnie, funkcjonuj  chóry szkolne (50%) oraz 

zespo y instrumentalne i instrumentalno-wokalne. Nauczyciele jednak zapewnia-

j , e „tendencja jest na tyle spadkowa, e za nied ugo przestan  istnie  szkolne 

chóry, kó ka wokalne i instrumentalne, poniewa  nie b dzie mia  kto w nich 

uczestniczy ”. Ostatnim pytaniem, na które mieli odpowiedzie  ankietowani 

nauczyciele, by o: 

 

Wykres 16. Wyniki bada  – ankieta kierowana do nauczycieli muzyki – „Jaka jest pozycja muzy-

ki w szko ach?” 

85% ankietowanych nauczycieli uwa a, e muzyka w szko ach jest na z ej 

pozycji. 15% nauczycieli, którzy optymistycznie wypowiadaj  si  na ten temat, 

to przewa nie pracownicy szkó  prywatnych, którzy w swojej siatce maj  od 

dwóch do trzech godzin tygodniowo w ka dej klasie. Znaczna wi kszo  jednak 
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o wiadcza, e „te wszystkie problemy, które stwarzaj  nam reformy, doprowa-

dz  do tego, i  b dziemy mieli naród niemaj cy adnego smaku muzycznego”.  

Podsumowanie  

Sposób prowadzenia lekcji muzyki, a tak e zakres realizacji tre ci progra-

mowych zawartych w podr cznikach zale y od wielu czynników. S  nimi: zró -

nicowany stopie  zdolno ci i umiej tno ci muzycznych uczniów, rodowisko,  

w którym yj , ró ny sposób realizacji podstawy programowej proponowany  

w ramach danego podr cznika, a tak e wyposa enie szkó , które cz sto nie spe -

nia wymogów podstawy programowej. Trzeba zauwa y , e czynnikami kszta -

tuj cymi wra liwo  dziecka, oprócz rodowiska rodzinnego i szko y, jest tak e 

wiat mediów – radio, telewizja i Internet – które promuj  innego rodzaju muzy-

k , j zyk, estetyk  i sposób zachowania. Nie da si  zaprzeczy , e ilo  godzin 

sp dzanych w takim rodowisku kulturowym ma olbrzymi wp yw na kszta to-

wanie postawy dziecka. Wydaje si , e jednym z rozwi za , które prawdopo-

dobnie wp yn oby na popraw  jako ci realizacji tre ci programowych na lek-

cjach muzyki w szko ach, by oby stworzenie nowej podstawy programowej 

uwzgl dniaj cej powy sze czynniki.  

Wszystkie wymienione wcze niej sk adowe – liczba godzin po wi cona na 

nauk  muzyki, sposób realizacji podstawy programowej, czynniki oddzia uj ce 

na dziecko poza szko , tj. rodowisko rodzinne i rówie nicze, wiat d wi ków 

obecny w rodkach masowego przekazu – maj  istotny wp yw na rozwój mu-

zyczny ucznia. Je eli ca okszta t opisanych problemów b dzie nadal pomijany  

w systemie nauczania oraz dokumentach kszta tuj cych ten system, mo na spo-

dziewa  si , e uczniowie nadal b d  odbiera  muzyk  jako oderwany od co-

dziennej rzeczywisto ci element wiedzy encyklopedycznej, a w przysz o ci 

stworz  spo ecze stwo ludzi g uchych i pozbawionych wra liwo ci, dla których 

muzyka b dzie jedynie j zykiem obcym.  

Summary 

Implementation of Curricular Contents of the Music Handbook in Selected 

Educational Institutions in Poland 

The article is a kind of report on my own questionnaire survey concerning the problem of im-

plementation of curricular contents of the Music handbook, the use of which was obligatory in 

Polish educational system at the turn of the 20th and 21st century. 

The basis for analysis were: curricular contents of selected handbooks for primary schools 

(forms 4–6) and secondary schools (gymnasia) (forms 1–3), Acts of the law of 1999 concerning 

reform of the system of education, curricular basis for the subject Music at the second and third 

stages of the educational level and results of my own research carried out in 2011 in selected 
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Polish towns and cities, e.g. Kraków, ód , Pozna , Warszawa, Wroc aw and in the rural areas of 

the country. Their purpose was to determine quality and effectiveness of teaching the subject 

Music in schools. 

The answers provided by 368 respondents and analysis of documents allowed to determine  

a number of difficulties in conductive effective implementation of the curricular contents. They 

are, e.g. too small number of hours assigned to teaching the subject Music, diversified degree and 

musical ability and skills of the pupils, school equipment which was incompatible with the re-

quirements of the curricular basis, etc. 

Keywords: teaching of Music courses, artistic education of children and adolescents in Poland. 

 


