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1. wstęp - badania i literatura przedmiotu; źródła' zakłes
i metody badań własnych

Tematyka pĺzebiegu nauki szkolnej ujmowana w różnorodnych aspek-

tach zajmuje dość istotne miejsce w dotychczasowych projektach badaw-

czych podejmowanych na gruncie polskiej psychologii i pedagogiki muzy-

ki. Badania najbardziej reprezentatywne i obejmujące zasięgiem najwięk-

szą, jak dotąd, popu1ację blisko 9 tys. uczniów przeprowadzono pod kie-

runkiem Wojciecha Jankowskiego na potrzeby oceny efekrywności wpro-

wadzonych zmían systemo\^rych _ reformy szkolnictwa mlŽycznego z Iat

1969-1972 (Jankowski 1979). Główn}łn przedmiotem badań zapoczątko-

wanych w 1974 tokĺ stała się sprawność i drożność systemu szkół mu-

zycznych pierwszego stopnía. Szczegółowa ocena tych elementów funk-

cjonowania szkół i efektywności ich pracy wraz z aĺalizą kilku dodat-

kowych równie ważnych aspektów, takích jak warunki i koszty kształce-

nia oraz społeczno-rłychowawcza rola wykształcenia uzyskíwanego na po-

ziomie szkół I stopnia pozwo1iła na udowodnienie, że przyjęte wówczas

rozwíązania systemowe w szkołach ekspenłnenta1nych popĺawiĘ warunki

i jakość kształcenía. oszczędniej wykorzystywano nakłady finansowe i czas

pracy nauczyciela, a jednocześnie racjonalnie zorganizowany dobór kandy-

datów dawał większą pewność ukończenia szkoĘ mniejszy wrymiar zajęc

pozwolił uczniom zĺaleźć się b1iżej praktyki niż teoríi, praca mogła odby-

wać się w mniejszych, ujednoliconych pod względem zdolności i moż1iwo-

ści grupach, zapewniono wsparcie dydakryczne i wychowawcze uczniom

wchodzącym do klas wyższych. W rłrymiku tego w szkołach zreformowa-

nych uczniowie otrzym1łvali m.in. lepsze oceny z głównych pĺzedmiotów

szkolnych i szercze okazaĘ się zasięg i zastosowanie zdob1tego przez nich

wykształcenia mlzyczĺe1o. Badania Jankowskiego daĘ dodatkowo okazję

do zwery{ikowania cennych ĺozwiązań metodologicznych oĺaz rł1rpracowa-
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Ę narzędzia, które weszły odtąd na stałe do badawczego warsztatu polskíej
pedagogiki muzyki (Jankowski 2009).

Wyodrębnienie szetegl Wznaczników powodzenia w nauce oraz gtup
czynników odpowiedzialnych Za trudności i porażki edukaryjne pľz1łliosĘ
wcześniej badania Maĺii Manturze\^i skiej (7974), Ha|iĺy Kotarskiej i Woj-
ciecha Jankowskiego (1968) oraz Zbigniewa Janczewskiego (7977). Dzíę\<l
nim w katalogu cech sprzfiających przystosowaniu się do w1łnagań szko-
Ę mtzycznej i osiąganiu sukcesów zĺalazĘ się wówczas: bardzo wTlso-
ki poziom zdolności percepcyjno-muzycznych, stosunkowo wysoki poziom
spravĺności intelektualnej, dojrzaŁość społeczno-emocjonalna i zrównowa_
żenie emocjonalne (w tym niska neurotyczność i niska ekstrawersja), du-
ża potÍZeba osiągníęć, poz}'t}'\^/ny stosunek do otoczenia, dobľe samopo-
czucie i niewielkie zainteresowania toM/arzyskie. Stwierdzono względnóść
wartości poszczególnych cech w kontekście pozostałych indyrľidualnych
właściwości, stwieĺdzono ró\,vnież względność cech \,Ą/ stosunku do standar-
dów wymagań poszczególnych specjalności instrumentalnych, jak również
standardów w;łnagań poszczególnych szkół muzycznych (Manturzewska
op.cit.). Czynniki, które mogą generować niepowodzenia w nauce szkol-
nej, podzielono wg trzech kategoľii czynników: społeczno-ekonomiczne
(m.in.: oddalenie szkoý od miejsca zamieszkania, skład rodziny status
społeczny i ekonomiczny rodziców dojrzałość społeczna dziecka i kultu_
ra muzyczna środowiska), biopsychiczne (np.: stan zdrowia, cechy osobo-
wości, zdolnoścí m1Jzyczne i zainteresowania) oraz pedagogrczno_systemo-
we (jak: przeładowanie programów nauczania i przeciążenie uczniów obo-
wiązkami, bĺaki w przygotowaniu pedagogiczn1ĺn nauczycieli i in. (Jan-
czewski op.cít.).

W tĺakcie badań nad rozwojem aÍťystyczno_za\^/odow1łn muzyków
(Manturzewska 1990) wyodĺębnione Zostały m.in. dwa nurty muzycznego
rozwoju ucznia: pierwszy dokonujący się na zasadzie indpvidualnego prň-
kazu doświadczeń w re1acji z nauczycielem; drugi, róvĺnolegfu dokonujący
się na zasadzie Wrastania w śľodowisko i subkulturę grup rówieśniczych.
W ostatnim czasie pojawiĘ się ważne nawiązania do tych badań, pokázu-
jące jakość i efektyin'ność mĺzycznych karieĺ edukaryjnych przez pryzmaÍ
wpływów środowiska ĺodzinnego (Sierszeńska-Ler aczyk 2o11a) oÍaz przez
pryzmat oceny zastosowaĺej pÍzez szkołę specy{icznej polityki rekĺutacyj-
nej (Tlvaĺowska 2oI2). Badania te przyĺliosły potwierdzenie i uaktualnie-
nie w}ników badań M. Manturzewskiej, ale także badań Barbary Kamiń-
skíej nad szerzej rozumianyrn ĺozwojem muzyczn}łn (1997), podkreśliły
niezvuykle istotny wielow1ĺniarowy wpĘłv śĺodowiska rodzinnego na ja-
kość i ciągłość edukacji muzycznej. Jako jeden z najbardziej poÚzebnych
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na najniższym poziomie edukacji (w szko1e I stopnia) czynnik środowisko-
wy wskazano tzw. zdolności pedagogiczne rodziców. Inne cz1mniki to np.:

tradycjonalizm w sferze wartości * uporządkowanie czasu, spokojna atmos-
fera, przewidyłvalność. Bardzo sprzfrające uczeniu się okazało się stosowa-
nie wyraźnej hieľarchii celów _ najpierw obowiązki, potem pľzyjemności
_ oraz oparcie na wartościach i zakotwiczenie w nich źródeł ksztahowa-
nia się motywacji Weunętrznej (Sierszeńska-Leĺaczyk 2011b). Natomiast
wspomniane badania Marii Twarowskiej pokazaĘ możliwość modelowa-
nia jakości i sprawności kształcenia w szkole muzycznej pĺzy użyciu specy-
fr'czĺych rozwiązań systemowych dotyczących pracy nad bazą ĺekrutacyjną'
]ch ułmiki świadczą o t1v , że szkoŁa, poprzez opiekę dydaktyczno-wycho'
wawczą nad potencjalnymi kandydatami do nauki może zapewniać sobie
lepsze warunki do działania i realizacji zakładanych celów dydaktyczno-
wychowawczych w ich szerokim spektrum. Może lepiej chronić i wspierać
uzdolnione i utalentowane jednostki _ uczniowie z ukierunkowan}Ťn przy-
gotowaniem przedszkolnym lepiej wypadali w testach zdolności, uzyski-
wali łYższe wyniki w nauce i zdecydowanie częściej niż inni przechodzi-
li przez caĘ cykl kształcenia. Szkoła muzyczna może wľeszcie skuteczniej
wflchow]nľać twórców i odbiorców kultury _ ucznioĺ/ie z przygotowaníem,
po ukończeniu szkoĘ łykazyłva1i większe zrozumienie dla społeczno-kul-
turalnej funkcji zawodu muzyka i przydatności wykształcenia muzycznego
oraz w większości cz1mnie zajmowali się muzyką, nauiet jeśli nie kont}łlu-
owali nauki w śľedniej szkole muzycznej. Wysokie łr,ĺyniki pracy szkolnej
osiągane pÍzez gÍtlpę uczniów Z pĺzygotowaniem stały się na przestrzeni
lat swoisĘ'rn v/ZorcemJ do którego z powodzeniem dążą pozostali ucznio-
wie wspierani przez działania szkoĘ i rodziny.

Szczegó1ną rolę w modelowaniu jakości pracy szkół muzycznych i oce-
nie funkcjonowania systemu szko1nictwa odgryrľał przez Iata Centralny
ośrodek Pedagogiczny Szko]nictwa Artystycznego _ dzisiejsze Centrum
Edukacji Aĺtystycznej. Jego inicjatywy badawcze i poľadnictwo z zakesll
psychologii i pedagogiki muzyki, działa1ność wydawnicza, starania o pod-
niesienie jakości nauczania popĺzez organizowanie ogólnopolskich prze-
sfuchań i konkuĺsóq wspieraníe doskona1enia metodycznego nauczycieli
i pracy nadzoru pedagogicznego ' począwszy od 1at 50. ubiegłego wieku
do dzisiaj, charakteryzuje nieustające dążenie do rozwoju szkół mĺzycz-
nych i zapewnienia lepszych warunków rozwojowych uzdolnionej Írl1JZycZ-

nie młodzieży
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1.1. Zakres i metody badań własnych

Badania pĺzeprowadzone na potrzeby raportu, w części doryczącej ka-
rieľ edukacyjnych opierają się na:

_ danych udostępnionych przez Centrum Edukacji AÍtystycznej doty-
czących historii Íocznika absolwentów 2011: liczebności uczniów pĺzyję-
tych na poszczególne instrumenty do szkół w roku 2005 (cykl sześcioletni)
i 2007 (cykl czteroletni)' kończących szkoły w roku 2O11 (N:215 szkół)
oraz liczebności uczniów przyjętych do szkół ]I stopnia w roku 2011;

_ danych pozyskanych za pomocą e1ektronicznej Ankieq1 autorsrwa ze-
spofu raportu, łrypełnianej przez dyrektorów szkőł mlszycznych w roku
szko]n}ĺn 2077/2072 (N:144 szkoły ministerialĺe _ 66,970/o l^/szystkich
ministerialnych, N=18 szkół samorządowych _ 22,22o/o wszystkich samo-
rządowych);

_ danych pozyskanych z ankiet przeprowadzonych w rokĺ szk' 2011'/
2012 ptzez Marię Twaĺowską oraz studentów II i ]II ĺoku UMFC na terenie
Białegostoku' województwa podlaskiego i innych wojewódzrw, których ad-
resatami byli absolwenci szkół ĺĺuzyczĺych pierwszego stopnia (N:154)
oraz uczniowie, którzy zrezygnowali z nauki w szkole muzycznej (N=55).

Wykorzystano równíeż:
_ wlĺniki ZestaÝlr'ienia liczebności uczniów rozpoczynających i kończą-

cych naukę w poszczególnych szkołach w Polsce sporządzonego na z1ecenie
CE'A przez Janusza Lewandowskiego i Teľesę Taĺadejnę (2008);

_ wl,nikí badań ankietowych przeprowadzoĺych ptzez Ewę Kumik
wśĺód studentów AM w Łodzi (N:108), dotyczące oceÍ|y przez nich funk-
cjonowania systemu szkolnego, którego byli wychowankami (rł1powiadają
się jako absolwenci) (Kumik 2012);

_ łt1łtiki badań ankietowych i analiz dokumentacji przeprowadzonych
przez Marię Twarowską na terenie Zespofu Szkół Muzycznych w Biabłn-
stoku' poddane analizie wjej pĺary doktorskiej (Twarowska 2012);

_ wyniki zestawień danych zebĺanych pĺzez ]^/iz}tatora Daniela Dramo-
wicza na teĺenie szkół muzycznych województwa podlaskíego i warmiń-
sko-mazurskiego (Dramowicz 201 1);

_ wł'niki rozmów z uczniami, rodzicami uczniów, nauczycie1ami szkół
muzycznych, własnych obserwacji śĺodowiska i analizy literatury
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2. Polityka ľekľutacyjna szkół

2'1. Sposoby nawiązywania kontaktu z kandydatami i ksztahowanie
bazy rekrutaryjnej

W przebíegu karier szkolnych jakość kaŹdego z etapów bazuje na jako-
ści wypracowanej w poprzednich etapach edukaryjnych. W sposób szcze-
gólny dotyczy to szkolnictwa muzycznego ze względĺ na specyfikę prawĹ
dłowości rozwoju zdolności i umiejętności muzycznych. D1a szeregu klu-
czowych rozwojowo dyspozycji, takich na przykład jak: czułość sfuchu wy-
sokościowego, sprawność wyobrażeniowego operowania pojęciami brzmie_
niowymí, koordynacja sfu chowo-ruchowa i sfu chowo-głosowa istnieją tzw.

''momenry 
kĺytyczne'' czy1i konkĺetny sprzyjający czas, w któryrm ĺozwi-

jają się one w sposób naturalny i trwały' Zaniedbania edukaryjne zaist-
niałe \.4/ momencie najkorzystniejsz}łn d]a ich rozwoju utrudniają 1ub na-
\,Ą/et wĺęcz uniemożliwiają późniejsze nabycie pożądanych umiejętności' Do
szkoĘ pierwszego stoPnia trafĺają dzleci od 6. do 16. roku życia, bardzo
ważna staje się więc odpowiednia diagnoza aktualnego poziomu zdolności
muzycznych oraz okĺeślenie etapu rozwoju umiejętności muzycznych, na
któryłn znajduje się kandydat na ucznia. Dobra oľientacja w indy'widual-
nym potencjale oraz ocena wzrastających umiejętności ucznia niezbędna
będzie odtąd na każdym etapie szkolnyĺn po to, by właściwie Wznaczać'
cele nauki i realizować adekwatne do nich ścieżki ođdziaĘĺľań pedago-
gicznych. ochrona dziecka przed porażkami edukacyjn1łni jest zadaniem
dorosĘch uczestników każdego systemu szkolnego, jest jednocześnie mia-
rą ich odpowiedzialności zawodowej. W szkołach muzycznych to zadanie
staje się szczególne _ tutaj z założeĺia gromadzą się bardzo wĺażliwe, czę-
sto wręcz nadwĺażliwe, aľrystycznie uzdolnione jednostki. odpowiedzial_
na ĺekutacja staje się więc pierwszym jakościołr,1m sprawdzianem pracy
szkół.

SzkoĘ muzyczne l stopnia, chcąc zapewnić sobie dopływ uzdolnionych
i chętnych do nauki kandydatów stosują różnorodne sposoby pracy na rzecz
swojej bazy rekutacyjnej. Panuje dość powszechna świadomość, w1łrikają-
ca zapewne rőwnjeż z sytuacjí ogólnospołecznej i ekonomicznej, że szkoła
może i powinna zapracować sobie na to, aby uczniowie chcieli uczyć się
w niej. Zebrane dane pokazują, że szkoĘ muzyczne pierwszego stopnia,
poszukując kandydatów do nauki, lĄYłaniają ích z dość szerokiej bazy ĺe-
kĺutaryjnej, o którą starają się dbać, stosując ĺóżnorodne formy współpracy
z ĺajbliższyÍÍl' środowiskiem. Z zebranych danych wynika, że 65,560/g szkół
muzycznych stosuje różnorodne formy zajęć przygotowawczych dla kandy-
datów do nauki. Bardziej aktywne pod tym względem są szkoły samorządo-
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v/e (uiśród nich takie zajęcia prol^iadz i 76,470/o szkół). Kontakt Ze środôwĹ
skiem nawiąZywany jest najczęściej poptzez koncerty i audycje muzyczne
organizowane przez nauczycieli i uczniów na terenie okolicznych placówek
ogólnokształcąrych, opiekuńczych i wychowawczych oraz domów kultury
i innych instytucji. W ofeĺcie szkół skierowanej do potencjalnych kandy-
datów znajdują się konsultacje i poĺadnictwo w zakĺesie diagnozowania
uzdolnień. Szkoły koncentrując się na zdolnościach, zaniedbują sfeĺę oceny
poziomu i stĺuktury motywacji oraz gotowości i dojrzałości szkolnej dziec_
ka. Rzadko informują rodziców o rzeczyłVisťych trudach dŹwigania ,,po_
dwójnego'' szkolnego obowiązku przez dziecko (uwaga sześciolatki!) oraz
o sposobach wspomagania nauki i ćwiczenia w domu. Pomijana jest infor-
macja o rzeczywist1łn czasie, jakie80 \Ąyma8a ucZęszczanie do dwóch szkół
i codzienne ćwiczenie na instrumencie.

Szkoły wychodzą na zeunątľZ - z koncertami i audycjami mlzyczny-
mi docierają do najbliższych pĺzedszkoli i szkół ogólnokształcących, ple-
zentują instrumenry, zachęcają do muzykowania i poszerzają ogólnie do_
stępną wiedzę dotyczącą muzyki i sposobów nauki muzyki. WspóĘracę ze
szkolnictwem ogólnokształcącym w zakresie rekutacji deklaruje 94,56%
badanych szkół; 56,940/o szkół prowadzi na tjrm terenie wstępne badania
uzdolnień.

SzkoĘ zapraszają kandydatów do siebie - na koncerty i audycje, na
dni otwarte, podczas których chętni uczestniczą w zajęciach zbiororłrych,
próbach zespołów, lekcjach instrumentu. W połowie badanych szkół pĺo-
wadzone są regularne zajęcia przygotowujące kandydatów do nauki. Przy-
bierają one często formę tzw. przedszkola muzycznego albo kursów przygo-
to\^/aÝVczych. Zwykle finansują je działające przy szkołach stowarzyszenia
lub fundacje operujące \Ą?łatami rodziców. Zdarzają się szkoĘ które ofe-
rują takie zajęcia bezpłatnie - pĺowadzą je nauczyciele szkoły w ramach
swojego pensum albo społecznie. Zauważamy wzmożone zainteresowanie
mlzycznym przygotowaniem dzieci przedszkolnych. W około 40% szkół
pracuje się z najmłodszpni dziećmi w ramach dzíałających przy szkołach
przedszkoli mĺzyczĺych' a wielu d1ľektorów szkół, w których nie istnieją
jeszcze pĺzedszkola i zerówki, de}Jaĺuje obecnie chęć ich uľuchomienia.

Aktywna praca nad bazą ĺekrutacyjną sprawia, że większość szkół nie
narzeka na brak kandydatów do nauki, niemniej jednak widzimy że licz-
ba osób przypadających na jedno miejsce w szkole systematycznie ma-
leje.] obecnie, z ogólnej liczby kandydatów ubiegająrych się o przyjęcie

l Takie opinie łýyŤażają od kilku lat nauczyciele z ĺóżnych ośrodków w Polsce. Nie sąpro-
wadzonejednał statystyki na ten temat, dlatego brakjest danych liczbo\Ąych' które pozwo-
liĘby na poĺólłmanie zmian ilościorłych zachodzących w ostatnich dekadach. Wg dáwnych
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do szkoĘ uczniami zostaje średnio 60,3%. Wśród szkół, z których pocho-
dzą dane, zĺalazĘ się takie placówki, gdzie ptzypad'ało v/ ostatním czasie
ok. 3_4 kandydatów na jedno miejsce (ednostkowo najwyżej 4,4)' oraz
takie, w których przyjmoł\lano ł1/ ostatnich latach Wszystkich lub niemal
łVszystkich chętnych. W obu tych skĺajnych grupach znalazĘ się zarówno
szkoĘ z miast wojewódzkich, powiatowych i gminnych, szkoĘ ministeĺial-
ne i szkoĘ samorządowe w podobnych proporcjach. Z danych wynika, że
w pozostałej, największej części szkőł, wskaźnik 1iczby kandydatów na jed-
no miejsce łt1mosi od 1,26 do 2,5. I tak: 2I szkół przyjmt4e od40 do 49.8o/o

kandydatów, 26 szkőł od 50 do 59,7o/okaĺdydatów, 25 szkół od 60 do 690/o,

i 22 szkoĘ ođ 7 0,3 do 7 8,9 % kandydatów Gab.5.1).

Tabela 5.1. Pĺzýęcia do szkoý w stosunku do ubiegających się kandydatów
(rekutacja 2011)

Przedziaý pĺ zy jęć ĺczĺĺów szkoły
N (ministeÍialne + samorządowe) o/o Íazem

o/o 22,5o/c-29,5%
4,4-3,4

7 (s +2) 5,04

o/o

Kn
3oo/o-38 ,5o/o

3,3-2,6
1s (12+ 3) 10,79

o/o

Kn
4oo/o49,8o/o

2,5-2,OO
21, (27+O) 15,11

o/o

Kn
5oi/o-59 ,7o/o

2,00-1,7
26 (26+0) 1.8,71.

o/o

Kn
600/o-69 ,OOo/o

r,6 r,44
2s (22+3) L7,99

o/o

Kn
7O,3D/o-74,9o/o

7,42 1,26
22 (21. +1) 15,83

o/o

Kn
BO ,5o/a-97 ,45

7,24 1,02
16 (ls+1) 11,51

o/o

Kn
1.OO ,OOo/o-1.72o/a

1

7 (6+7) 5,04

Razem 139 100

"Kn _ wskaźnik liczby kandydatów prz1padających najedno miejsce w szkole

Niewiele jest szkół, które pozwa1ają sobie na bierne oczekiwanie na
kandydatów, aczko]łViek Znajdują się takie' co ciekawe, również w obu gru-
pach skÍajnych pod względem 1iczby kandydatów przypadających na jedno
miejsce. Większość szkół deklaľuje wzmożone 1ub co najmniej umiarkoÝVa-
ne nasilenie działań' zmierzających do popraÝ\,f/ jakości bazy rekĺutacyjnej'
ocz}r,viste jest, że im szersza baza rekrutacyjna, t}.rn większe pra\Vdopo-

danych wskaźniki liczby kandydalów przypadających na jedno miejsce byĘ następujące:
w roku 1965 - 2,4, 1966 - 2,3,1967 2,2 (Jankowski 2002, 59).
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dobieństwo, że do szkoŁy trafią utalentolĄ/ane jednostki. Wiadomo także -
im 'ĺłyższy będzie poziom muzyka1ności i muzycznych Zainteresowań naj-
bliższego środowiska, tgn więcej uczniów o łr,ysokim potencjale zdolności
i rozbudzonej potĺzebie nauki ma szansę znaleźć się w szkole muzycznej.
Możlirvości wpýwania przez szkoLę na jej sytuację rekutacyjną są duże
i powinny być wykorzystywane z pożytkiem d1a loka1nej kultury muzycz-
nej. Badania potwierdzają, że struktura rekĺutacji W istotny sposób wiąże
się z jakością kształcenia w szkole muzycznej (Twarowska op.cit). Pőźnlej-
sza efektj'wność kształcenia jest ĺóvĺnież w dużej mieľze za1eżna od się-
gania do szeĺszej bazy rekrutacyjnej _ od moż1iwości dobierania uczniów
spośród większej liczby kandydatów (Jankowski 1984). Wskaźniki liczbo-
M/e tracą na znaczeniu tam, gdzíe obecna jest praca nad szeroko pojętą
jakością _ pÍzygotowaniem dzieci do nauki szkolnej, wspomaganiem roz-
woju kultury ÍÍ\uzycznej środowiska, stosowaniem nowoczesnej dydaktyki
w szkole.

2.2. Metody díagnozowania przydatności ucznia đo nauki -
psychometryczne badania zdolności muzycznych, pedagogiczne
sposoby badania pľedyspozycji muzycznych

Ustawodawca narzuca szkołom warunki i tryb przyjmowania uczniów.2
określa kryteria wiekowe kandydatów i ustala konieczność przeprowadza-
nia badania pĺzydatności do nauki. Uczniowie przyjmowani są do szkoĘ
na podstawie lł,T'rriku badania uzdolnień muzycznych oraz uznania pre-
dyspozycji do nauki gry na instrumencie. Każda szkoła opracowuje wła-
sne' szczegółowe kryteria i zasady rekĺutacji uczniów. ]ch zakĺes pub1ikuje
l// statucie szkoły Spośród składników uzdolnienia wyodrębnia się takie,
które zmierzone Zostaną 'v1/ trakcie prac komisji rekrutacfinej. Najczęściej
szkoĘ koncentrują się na ocenie: sfuchu rłysokościowego, poczucia ryt-
mu i pamięci melodycznej. Badana jest także intonacja, sfuch harmoniczny
í poczucie tonalne. Z badań ankietowych qnika, że szkoły podczas prze-
sfuchań wstępnych posfugują się w większości pedagogiczn1łni metodami
badania zdolnoś ci mĺzycznych. Dostępne metody psychometryczne, takie
jak np. wystand aryzowany test SÍedniej Miary Słuchu Muzycznego E. E.

Goĺdona (Kamińska, Kotarska 2008), składający się z części badającej peĺ-
cepcję melodii i z części badającej percepcję rytmu, stosowany jest zale-
dwie ptzez około 23o/o szkół. Stosowane powszechnie tzw. pedagogiczne

' RozpoEądzenie MinistÍa Kulfury i Dziedzictwa Nalodowego z dnia 16 czerwca 2011 Ĺ
w splawie warunków i trybu pzyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek ar-
tystycznych oraz pÍzechodzenia z jednych qpów szkół do innych. Dz'U. z 2o7I t., Ĺr 742,
poz.831.
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sposoby badania zdo]ności muzycznych, wzoro\^/ane są na tzw. systemach
warszawskim, katowickim i gdańskím (patrz Jankowski 1966). Zawieľa-
ją w sobie zadania muzyczne podlegające ocenie w8 usta]onej pĺzez szkołę
punktacji. Wśród zadań znajdują się takie, jak (w kolejności częstości wyko-
rzysrywania) : poÝVtarzanie motywów rytmícznych (I42 szkoły), powtarza-
nie motywów melodycznych (140 szkół) ' odtwoĺzenie piosenki nauczonej
podczas badania (120 szkół), okĺeślenie liczby współbrzmiących dźwięków
(33), zauważenie ĺőżnic w melodii (18), zakończenie melodii na tonice
(14), tozpoznawanie ĺysokości dźwięków i intono'\^/anie ĺc}' (1'2) 

' rozróż-
nianie trybu akordu (9), zaśpiewanie przygotowanej piosenki (8)' trans-
ponowanie pĺzygotowanej piosenki (3). Przesfuchanie wstępne przebiega
indywidualnie lub (i) przyjmuje postać zajęć grupolłych, często z elemen-
tami ruchu. Badana jest kooĺdynacja sfuchowo-ruchowa, utrzymanie poda-
nego tempa, ĺeagowanie na kierunek linii melodycznej i Zmiany metrum,
obserwowane są warunkí hzyczne i psychofizyczne dziecka. Zđarza się, że
obserwacji pođdawana jest rólłmież komunikatywność dziecka, współdzia-
łanie w grupie i gotowość do realizacji po1eceń. Sporadycznie szkoĘ stosują
takie zadania, jak szukanie đźwięków na instrumencie. Zdaĺza się badanie
kandydatów wybranym testem dojrzałości szkolnej, czasem przeprowadza
się dodatkowo ľozmowę z dzieckiem i rodzicami. Przesfuchania Wstępne
do szkoĘ trwają od 1 do ki1ku dni. Na podstawie protokofu z ich pĺzebie-
gu, który sporząđzany jest pľzez komisję rekĺutacyjną, uczniowie, decyzją
dyrektora, przyjmowani są do szkoły na poszczególne instľumenty.

2.3. Sposoby ukierunkowania ucznia i nauki

Stanowiąc początkowe ogniwo systemu, szkoĘ mĺzyczne pieĺwszego
stopnia mają przydzielone określone zađaĺia j określone społeczne funk-
cje. Dopełniają mlflyczną socjalizację zapoczątkowaną '\,4/ Íodzinie i wpľo-
wadzają w życie kultuĺalne, przygotowują do systematycznej nauki muzy-
ki, również nauki zawodowej, stwarzają szansę startu i rozwoju ta]entom
muzycznyrn' zapewniają rozwój zdolności i umiejętności muzycznych.

Wstępny etap nauki w szko]e charakteryzuje się dążeniem do emo_
cjonalnego angażowania ucznia w proces uczenia się i rozwijania pod_

stawowych dyspozycji mĺzyczĺych'. nawyków i sprawności manua1nych,
sfuchowo-głosowych, a także wyobrażeniowych i twórczych. Nauczycie-
lem-wychowawc ą, pozostającym z uczniem w bliskim, indyrľidualnym kon-
takcie staje się nauczycie1 instrumentu głównego. Dziecko, najczęściej wraz
z rodzicem, spotyka się z nim na dwóch lekcjach w tygodniu. Dwie lekcje
kształcenia sfuchu oraz jedna lekcja rytmiki dla młodszych dzieci stanowią
podstawę obowiązkowych tygodniowych zajęć grupolłych.

.,.,,,
'..::1,.]

., .l..:,,.]..::..:r.rr'rl
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Límít prz'ęć uczniów do szkoý Wzĺacza dJľektoĺ odpowiedzia1ny
Za dysponov/anie środkami przyznanymi pÍzez organ prowadzący szkołę.
W za]eżności od wielkości funduszy, możli\^/ości kadrowych i lokalowych
i wielu innych jeszcze cz1mników3, szkoĘ pÍowadzą indywidualną polity-
kę przyjęć uczniów na poszczególne instrumenty, do poszczególnych dzia-
łów i do konkretnych nauczycieli. od lat w polskich szkołach pierwszego
stopnia instrumentem dominująrym jest foľtepian, mający wielostronne za-
stosol//anie w pĺaktyce za'\^/odu muzyka i stanowiący źródło kandydatów
na wíele specjalności w szkołach wyższego stopnia (Jankowski 1979)' Na
kolejnym miejscu znajdują się instrumenty Zespołowe oľkiestrowe. Ucznio-
wie, w zależności od wieku i speqfiki wybranego instrumentu, przydzielani
są do 6łetniego lub 4Jetniego ryklu nauki. W roku szkoln}łn 2oI1/2oI2
śĺedni procent uczniów rozpoczynających naukę w cyklu 6Jetnim w1mo-
sił 62'930/o ogófu przyjętych. Uczniów przýjętych do cyklu 4Jetniego było
I.,V tym samym czasie 37,060/o-4 Propoĺcje przyjęć w cyklach ksztahują się
różnie w poszczególnych szkołach. W większości szkół do cyklu 6łetnie-
go (tzw. dziaŁu dziecięcego) trafia więcej uczniów niż do tzw. działu mło-
dzieżowego (cykl 4-letni). Zdarzają się jednak szkoĘ w których pĺoporcja
przyjęć jest odwrotna. jednakową liczbę w obu cyklach lub więcej uczniów
w dzia]e 4łetnim (nawet do 640/o całośc|) ma ok. 16% szkół. Z danych
w1łlika, że ok.7o/o szkół prowadzi nauczanie tylko w cyklu 6_letnim i do
4Jetniego nie przyjmuje żadnych uczniów.

Zdecydowanie największą liczba dzieci trafia na fortepian i skĺą,pce
i są to przede wszystkim dzieci młodsze. Wśród uczniów ĺozpocz1łrających
naukę gry na pozostaĘch instrumentach stľunowfrch oraz instrumentach
dętych różnego typu, większość to uczniowie starsi, którzy pracują w skró-
conl,'rn, 4letnim cyklu Gab. 5.2).

Pĺoporcje pĺzyjęć uczniów na poszczególne instrumenty przyjmują war-
tości indyrľidualne dla każdej szkoĘ Ilustruje to w],ľaźnie tabela 5.3,
w któĺej przedstawiono przydziaĘ instrumentów w trzech ĺłybranych szko-
łach różniących się od siebie pod wzgtędem propoĺcji ryklu 6Jetniego i 4-
letniego, ale idenťycznych w liczbie prz1jętych uczniów (we wszystkich
n=49) i znajdujących się w poĺówn1ĺľalnych miastach powiatowych. Wi-
dzimy, że szkoła bez cyklu 4Jetniego, wyĺaźnie pĺiorytetowo traktuje wy-
bór skrą,piec. Zrozĺmiała jest widoczna pÍzewaga instrumentów dętych

' Dj,ŤekĽoľzy 1Ą'},Ťnieniają od kilku do kilkunastu własnych kĺyłeĺiów, jakimi kierują się
podcuas ustalania limitu Plzyjęć, ale najczęściej deklaĺowanym i podkreślanym jest zapew-
nienie płynności finansowej i ciągłości kształcenia.

a Dotyczy szkół ministerialnych. \tlŕ szkołach prowadzonych przez samoĺządy propoĺcje
ogólne są zbliżone.
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Tabela 5.2. Zestawienie przyjęć na poszczególne instlumenty w cyklach 6- i 4letnim
w szkołach prowadzonych przez MKiDN

6-letni cyld, przyjęci 2005 4letni cykl' pÍzyjęci 2007
N o/o I,I Vo

Fortepian 2203 279 6,98

SkIzypce 1166 22,93 162 5,16

Inne strunowe a1tówka 10 777 14 1i 34 856 27,27
wiolonczela 234 1.96

konÍabas 51

Srtara 470 571.

harfa 3 1

Akordeon 386 7,s9 264 8,41

Dęte dlewnia-
ne

flet 270 428 8,42 400 7076 34,24

obój 5 59
klarnet 109 333
sakofon 252
fagot 2

Dęte blaszane tĺąbka 54 74 1.,45 243 357 11,37

rog 10
puzon 10
tuba 6

Perkusja 105 2,06 190 6,0s
Organy 4 0,08 13 o41

lnne 2 0,04 5 0,16

Razem 5085 100% 3139 1.OOVo

oTaz stÍuno'\,łych innych niż skrz}?ce tam, gdzie uczniów \,V cyklu 4-1etnim
jest najwięcej. okreś1enie jednak, co tu jest pÍzyczyną a co skutkiem, 'Wy-

magałoby osobnych badań.
Wachlarz czynnikóW lvarunkujących kierunek polityki rekutacyjnej

i przydziałĺ instrumentów jest szeľoki. Na okĺeślony stan rzeczy moŹe
T',VpłyWać: liczba, wiek i predyspozycje kandydatów do nauki, liczba eta-

tów nauczycielskich i kierunek polityki kadrowej, dostępność instrumen-
tów w szkolnym magaz}nie (a1bo też w domach uczniów), zapotrzebowa_

nie lokalnego środowiska, ale także własne preferencje d1ľektora szkoĘ
czy też lobby nauczycie]skie.

3. Uczeń rľ szkole

3.1. Pozytyvly i negat1.rĄry organizacji í przebiegu procesu kształcenia

Za najważĺiejsze ind1łvidualne, v/ev/nętrzne czynniki warunkujące po-

wodzenie w studiach i w działalności muzycznej uzna\,łŕane są: struktura
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Tabela 5.3. Porówĺanie pľzýęć uczniów na poszczególne instľumenty.iry trzech wybĺanych
szkołach z miast Powiato\.ýych (śIednie z roczĺĹików 2oo9/2o7o,2olo/2o17)

szkoła w ts
(organ prow MKiDN)
CyłJ 6łetni: 1000/o,

cyld 4-letni: 0olo

szl(oła w c
(organ prow MKiDN)
Cykl 6lemi: 39,870,
cyR 4-letni: 60,2010

szkoła ĺ,^/ K
(organ pĺow MKiDN)
Cykl 6letní: 60,1%,
cy{d 4-IetÍLi| 39,9o/o

N o/o N o/o N o/o

Fortepian 15,0 30,60 12,5 25,50 15,0 30,60
Skrzypce 17,o 1Ę ?n
Inne strunowe aĘ 79,44 12,O 9,0 18,36
AkoÍdeon 3,06 3,0 8,5 17,34
Dęte dlewniane 7,1.4 B,O 1.6,32 5,0 1.O,20
Dęte blaszane 3,06 6,0 12 )4 ']Ę 3,06
Perkusja 3,06 0,s 1.,O2 2,O 4,08
Razem 49,O 100,00 49 (\ 100,00 49,O 100,00

uzdolnienia mlzyczlegoż cechy osobowości i struktura motywacji. W cza-
sie, który przypada na naukę \^/ szko]e múzycznej pien^rszego stopnia, każ-
d'a z ftzech rł1łnienionych dyspozycji podlega jeszcze (dopiero, właśnie)
intens}-Wnemu Íozwojov/i. Rozwój ten następuje w działaniu, w interakcji
z naibliższym otoczeniem, dlatego kluczowa staje się rola zel^/nętrznych,
środowiskowych czynnikóW W tym sPec],ficznych systemowych. Systemo-
we, szkolne \Ąyznaczníkí kariery zwlązaĺe są z warunkami, organizacją
i przebiegiem kształcenia- Dotyczą tych Wszystkich okoliczności szkolnych,
które pozwa1ają ucznio\,Vi na możliwie najbaľdziej efektywny rozwój po-
znawczy i społeczny oraz ,,bezbo1esne emocjonalnie'' przejście kolejnych
szczebli szkolnej nauki.

Motf,vacja do nauki w szkole
W dopasowywaniu się ucznia do wĺr.łnogów szkolnych dużą rolę od-

grrya tzw. ,,cz;nnik ludzki'' _ rodzicielski, pedagogiczn}ł Zainteresowania,
motywacje i kompetencje wychowawcze rodziców oraz zawodowe kompe-
tencje nauczycieli mają bezpośredni wpĘ.w na postępy dziecka w początko-
wym etapie nauki. Zanim rozwinie się własna, \^/e\,Ą/nętrzna motyl'Ą/acja do
nauki (rozr,a/ija się najsZybciej karmiona sukcesamí, bľak sukcesów po'\,4/odu-
je zanikanie zainteresowania _ Janczewski op.cit'), ważla jest motywacja
rodziców i ich umiejętność motywowania dziecka. A jaka jest motywacja
rodzicóW? D1aczego chcą, aby dziecko uczyło się w szkole muzycznej? Ro-
dzice uczniów zapy'tani o to' cz}Ąn kierowali się, pľzyprowad zając dziec-
ko do szkoĘ odpowiadają, że chcieli najbardziej, aby rozvĺljało zdolności
i umiejętności muzyczne. Rodzice zachęcają dziecko do nauki, ponieważ
wiedz4 że edukacja muzyczna pomaga róiirnież w ogólnpn, nie rylko spe-
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cjalistyczn}m roä^Íoju. Wśród dalszych rangą dek]aracji rodziców zauwa-

iamy'- że zgłosili się do szkoĘ ponieważ dostrzegli mÚzyczĺe Zaintereso'

wania dzie"cka albo też chcieli takie w dziecku obudzić' Mimo że raczej nie

ĺważają jużdziś zawodu muzyka za elitaľny, to opinia o szko1e muzycznej'

chęć poz1,tecznego zagospodaĺowania wo1nego czasu oraz własne m|rzycz-

.r"'"u_intér".o*unia stanowią d1a nich ważne powody, aby zachęcić swoje

dziecko do nauki muzyki (Twarowska op'cit', 744)' Badania pokazują' że

jeśli rodzice mają świadomość, jak ważna jest ích ro1a w początkach szkol-

nej edukacji muzýcznej dziecka, istnieje bardzo duża szansa na powodzenie

* .'uo"" i ukończenie szkoĘ przez dziecko (Leĺaczyk op'cit')

Nieprzyjęci,,,spőźĺia7scy'',niezdecydowani ale baľdzo zdolni' wybitni

- co z nimi? otwaÍta stÍuktura systemu

Większość szkół muzycznych nie jest w stanie pĺzýąćrľszystkich uzdo1-

nionycir dzíeci, któĺe zgłaszają się na przesfuchania i wie]e z nich odchodzi

zawiedrionych, przeŻylvając pierwszą edukacyjną porażkę-' Szkoł (68'5%

z nich) deklaľuj ą, że po przeprowadzeníu rekrutacji uľ\1zu.;ą ZainteÍe_

,o*ur'i" u""nĺu-l, któizy nie dosta1i się do v'1łnarzonej klasy' Z tej licz-

by prawie 3oo/o szkół lważa, że jest to bardzo ważne dzíałanie ' Zaĺiwĺo
wśroa szrcŁ któĺe bardzo interesują się losem niezakwalifikowanych' jak

i |.ľr, L,o." *"ule się nimi nie interesują, znajdują się szkoĘ o dużej' małej

i jredniej liczbie kandydatów przypadającej na jedno miejsce' Tutaj ĺÓv/-

niez deryduje więc indyłvidualna polityka szkoĘ i być-może również świa-

domość roli jaką może odgrywać i ľangi jaką ma (lub nie) w swoim śro-

dowisku.Podczasrozmówzníezakwalifikowanymidonauicikandydatamí
szkoĘ proponują im: Zmianę instrumentu na mniej deficytolvy lłpisanie na

,"*. ú'ię ."""*ową i przýęcie w miarę zwalniania się miejsc w ciągu roku'

status t;W. wolnego sfuchacza pozwa1ający na uczestniczeníe ÝV niektórych

,ąeriu"n, uczestnictwo w koncertach i audycj ach' Najczęściej jednak szkoĘ

''u-u*iują 
do tego, aby nieprzýęte dziecko podjęło naukę w ognisku mu-

"y.rr'1-i,'b 
inná; p1acówce (zdarza się, że ogniska i zĄęcia prowadzone

prr"r'rro-urryrrenia i fundacje funkcjonują w.szkołach lub'w bliskiej od1e-

iłoś.ĺ od.'ĺ.h). Takie rozwiązaníe jest bardzo korzystne i d1a dziecka' í dla

šzkoĘ (może najmniej d1a rodzicóq ponieważ muszą za to zapłacić) ' Po

p.'^ń czasie áziecko ma szansę znowu starać się o przfięcíe do szkoĘ

iou^i"z ao klasy rłryższej niż píerwsza' Prawidłowością rozwoju m|tzycz-

nego jest możliwośé wystpienia nierówności poszczegó1nych składowych

stňńury zdo1ności. To ozĺacza, że np' nierozśpieÝVanemu dzíecku z bar-

đzo dob"rvin sfuchem ĺr,1zsokościolłĺr-łn i poczuciem rytmu może zabraknąć

na przesfuchaniu punktów tam, gdzie oceníana jest intonacja' Warto dać
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mu czas í zadbać o l^T.róWnanie dyspropoĺcji sfuchowo-głosowej. SzkoĘ
wiedzą o qłn _ 7oo/o z nich, Z tego i innych powodów, pĺzyjmuje od jednego
do kilku, nawet ki1kunastu uczniów rocznie do klasy wyższej niż pierwsza.
To oznacza, że do szkół w ten sposób trafia około 3% uczniów. Zwykle ma
to miejsce w tzw. szkołach popofudniowych, ale zdarza się również w szko-
łach z pionem ogó1nokształcąqłn. Niektóre szkoĘ (25,9o/o wszystkich ba-
danych) przyjmują uczniów wyłącznie do pierwszej klasy Wśĺód nich znaj-
duje się wiele takich (Zb}t wiele, można powiedzieć, bo ok. 25%), które
odnotowują jednocześnie skajnie niskie zaínteresowanie nauką i przyjmu_
ją niemal lJl/szystkich chętnych kandydatów. Można domniemywać', że za-
niedbują one swoją potencjalną bazę rekrutacyjn ą. Przy żadnej nie działa
przedszko1e muzyczne ani ognisko, a deklarowane zajęcia przygotowawcze
ograniczają się tam do dni otwaľrych, sporadycznych konsultacji, lekcji czy
audycji d1a przedszko1i. system jest otwaľty, ale w niektórych szkołach nie
v^t?\ĺęr, cip z tpon

oprócz możliwości rozpoczęcia nauki Mi szkole w dowoln]'m momen-
cie, dla rozwoju uczniów ważne jest umożliwianie im przez szkoĘ zmia-
ny instrumentu w rł'ypadku, gdyby ten łlybrany na początku okazał się
nietĺafiony. Nie jest to procedura stosov/ana nazbyt często, doryczy obec_
nie średnio około 1,8% uczniów. Nie stosuje się jej nagminnie ze względll
przede wszystkim na niedogodności organizacfrne (m.in. konieczność rota-
cji w etatach nauczycielskích). Niesie ze sobą również trudności d1a ucznia
_ musi on zrealizować Tmagany program W skróconym czasie. Ułarwie-
niem jest tutaj fakt, że nauczyciel, pracując z uczniem indywidua1nie, może
stawiać cele ukierunkowane na rozwój konkĺetnego dziecka, dopasow1,-wać
tempo pĺacy i lłymagania do jego moż1iwości. Szansę zmiany instrumentu
daje się w większości uczniom, co do których istnieje pewność, że poĺadzą
sobie z realizacją programu. Wydanie zgody ĺa zmianę d1r'ektor szkoły po-
przedza ĺzyskaĺiem szeregu opinii: nauczyciela instrumentu, psychologa
szkolnego, nauczycieli innych przedmiotów.

Podczas nauki szkolnej, w szkołach bez pionu ogólnokształcącego,
uczeń ma prawo przyspieszać rcalizację progÍamu i ,,pľzeskakiwać'' klasy,
realizując indyrľidua1ny tok naukis, ma pral/Vo również po spełnieniu okre-
ślonych waĺunków, nie kończąc szkoĘ I stopnia, ubiegać się o pĺzyjęcie do
szkoĘ średniej, do której zostanie pÍzqęry, jeśli pomyślnie zda egzamiĺy'
Z tego prawa korzysta ok. 20ń uczniów Zrozumiałe jest, że częściej są to

" Rozporządzenie Minislla Kultury i Dziedzictwa Nalodo'Vvego z dnia 25 malca 2010ľ.
W spĺawie waĺunków i trybu udzielalia zezwoleń na indywidualny pľogram lub tok na_
uki oraz organizacji indywidualnego pÍogramu lub toku nauki w szkołach artystycznych
nieĺealizujących kształcenia ogólnego Dz.U., nÍ 61 poz. 3B7'
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uczniowie starsi, tacy którzy Íozpoczęli naukę W sZkole muzycznej później
niż \^r szkole ogólnokształcącej. Wśród uczniów cyklu 4łetniego uczniowíe,
którzy ,'wskakuj ď' wżej poza normaln1ĺn trybem, stanowią nieco ponad
3% ogólnej 1iczby przyjęrych w dan1łn roku.

W swoich założeniach struktura ,,otÝVarta'' kształcenia powinna zapew-
niać kandydatom podejmowanie nauki ĺľ poszczególnych stopniach i kla-
sach oraz kończenie szkoĘ w czasie rłyznaczoÍI}ĺľrl przede wszystkim speł-

nieniem wpnagań programowych okĺeś1onego kíeĺunku kształcenia oraz
indyłvidualn;łn tempem rozwoju talentu muzycznego (Jankowski 2002'
64). Gwarantowana otwartość systemu jest jego ogromną zaletą. Przyjmo-
wanie uczniów do klas wyższych niż pierwsza, realizowanie indyłvidua1-
nego toku nauki czy odchodzenie uczniów do szkół wyższego stopnia bez
ukończenia całego cyklu dotyczy ki1ku procent ogófu uczących się. otwar-
tość systemu i korzystanie z niego świadczy o rzete1n}m traktowaniu po-

wierzanych szkołom uzdo1nionych uczniów. Stwarza możliwości ind1łvĹ
dualnego podejścia do dydaktyki. Nie zamyka drogi wybitnym jednostkom'
które często chaĺakteryzuje wyjątkowa akceleracja rozwoju muzycznego'
Nie zamyka drogi tym, którzy z rőżnych ptzyczp później zdecydowali się

na profesjonalne, instytucjonalne ksZtałcenie'

Funkcjonolvanie szkół w ocenie absolwentów _ uczestników systemu

Jak wlĺrika z badań Ewy Kumik (2012)' abso1wenci, z perspektywy lat
spędzonych w szkole, dostrzegają w działaníu systemu szereg poz}tylv-
nych í negatywnych cech i czynników. Jako przykłady pozytywne orgaĺiza-
cji kształcenía podają: moż1iwość bezpłatnej nauki, moż1iwość indywidual_
nych zajęć z pedagogiem i możliwość wyboru pedagoga, mało liczne grupy

uczniów na zajęciach zbiororłych. Doceniają fakt koÍzysÍaĺia ze zbiorów bĹ
b1íoteki i fonoteki , wrypożyczanla instrumentól4/, ćwiczenia w salach szkoĘ'
Deklarują, że systemowi pĺacy, która odb1łva się w dobrej, okĺeślają nawet,
rodzinnej atmosferze zawdzięczają naukę oľganizacji pracy, rłykształcenie
nalĄyku systematyczności, uodpoĺnienie się na stres, poz}t],V/ne ksztaho-
wanie osobowości i kultury osobistej. Spostrzegają szkoĘjako ośrodki kul-
tury

Abso1wenci artykufują i poddają krytyce negatywne przykłady funkcjo-
wania szkół, które ukończyli. 48% badanych absolwentów uważa, że nie_

koĺzystny dla ich rozwoju jest fakt pracy z t}rm samJrm nauczycielem przez

wie1e lat' Negatywnie oceniają stan zaplecza technicznego i instrumentów
szko1nych, 22o/o absolweĺtőW odnotov/uje w swoich szkołach brak odpo-
wiedniej sali koncertowej. Byli uczniowie narzekają na braki w opiece (psy'

cho1ogicznej, pielęgniarskiej, fachowej lutniczej). Krytykują ubogie zaple'
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cze socjalne i brak systemu sty?endialnego. Jako czynniki najbardziej ich
obciążające absolwenci iłryrmieniają stres powodowany egzaminami i prze-
sfuchaniami oraz dfugie przebyrľanie w szkole, które w połączeniu z co-
dzienn}-łĺn ćwiczeniem ogranicza czas wolny do minimum. Zatrważający
jest, stwierdzany pĺzeż 37o/o absolwentów, fakt alkoholizmu nauczycieli,
skala nieporozumień między nauczycielami (dostrzega je 52% badanych)
oraz wieloletni nepotyzm. Wypowiadający się absolwenci chcieliby, aby sys_

tem gwaranto\4/ał większą selekcję nauczycieli do tego zawodu ĺównież po
to, aby negatywne stosunki między kadĺą nie wpĘłvaĘ na rozwój uczniów.
Młodzież chciałaby, aby dbano o osobol^ry' nie tylko arrystyczny rozwój mu-
zyka. Absolwenci proponują poszerzenie oferty edukacyjnej o k1asę jazzu,
muzyki rozrywkoviej oraz klasę teoĺii. W nauczaniu początko\ĄT/m v/oleliby
zamienić egzaminy na lvystępy. Postulują wprowadzenie zajęć uodparnia-
jących na stres (Kumik 2012).

3.2. Sprawność i jakość kształcenia - spojrzenie przez pryzmat
kulturotwórczej funkcji szkół

Wysoką jakość kształcenia w polskich szkołach mĺzycznych zapewne
najlepiej oddałoby porównanie umiejętności naszych uczniów i uczniów
ze szkół w innych kĺajach. Przekłacza to jednak lamy niniejszego raportu'
a trudne jest tym bardziej, gdy wiemy iż szkoĘ muzyczne w Po]sce zĺzesza-
ją uczniów ostro wyselekcjonowanych pod wzg1ędem zdolnoścí, dużo bar-
dziej niż to ma miejsce w kształceniu muzyczn}Ąn innych kĺajów (Jankow-
ski 2001). Patząc z tej perspekryw16 już samo przyjęcie dziecka do szkoĘ
muzycznej jest sukcesem na drodze jego rozwoju (qĺn silniej odczuv/an}m,
im więcej kandydatów przypadało najedno miejsce w szkole). Kiedy dziec-
ko rozpocz1'na naukę - staje przed możliwością uzyskania v/szechstÍonnego
wykształcenia muzycznego' Szkoła pierwszego stopnia, wedle założeń, da-
je podstawy ku dalszej, wówczas już zawodowej nauce w muzycznej szkole
średniej i wyższej, o ile taką zawodową drogę uczeń ł1zbieĺze. Ale nawet je-
śli nie vlybieĺze _ to, czego nauczy się w szkole pierwszego stopnia, pozwo-
li mu na cąmne upĺawianie muzyki i świadome uczestnicťwo w kulturze,
jeśli tego zechce. z punktu widzenia wypełniania pĺzez szkoĘ funkcjí kul-
tuÍot\,lr'óÍczej, pożądane jest więc, aby jak największa liczba uczniów mogła
uzyskać kompletne Wykształcenie, jakie ma do zaoferowania szkolnic-
n^/o muzyczne pierwszego stopnia. CharakteryZując rangę jakości i spĺaw-
ności kształcenia, skupimy się więc na fakcie umożliwienia jak największej
liczbie uczniów zdobycía tego poziomu ml1zycznego wykształcenia, które
oferuie szkoła.
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Wedfug danych uzyskanych z Centrum Edukacji A-rtystycznej i odno-

szących się do szkół, których organem pĺowadząqłn jest MkiDN, szkoĘ
w roku szkoln}.ĺn 2o7o/2o7r ukońcýo średnio 60,250/o uczniów, którzy

rozpoczęIi naukę sześć lub cztery lata wcześniej. Istnieją lóżnice rď tym

względzie pomiędzy poszczególnymi sekcjamí instrumentaln1ĺni, a1e nie są

znaczące w kontekście całości i kontekście liczebności poszczególnych grup

(tab. 5.4). Dane zebrane przy pomocy ankiety e1ektronicznej i dotyczące

dwóch roczników abso1wentów: 2010 i 2011 (N= 1O1 szkół ministeĺial-
nych' N=7 szkół samorządowych) pokazują zbliżoĺe wartości' Z nauki re-

zygnuje średnio 37,630/o ĺczniów. Mniej w cyklu 6-letnim (35,66%), łVięcej

w cyk1u czteroletnim (41,08%). Należy pamiętać, że w 1iczbach tych miesz-

czą się również odejścia uczniów do szkół wyższego stopnia bez ukończenía

szkoły _ większy odsetek takich odnotowuje się (m.in. w związku z wie_

kiem) w cyklu 4Jetnim. Analizując różnice w proporcjach mięđzy ryklami
cztero- i sześcioletnim otaz między poszczególnymi gĺupami instrumen-

tów w obrębíe cyklu, na1eży brać więc pod uwagę kilkupĺocentowy margĹ

nes _ uczniowie zmieniają instrumenty i zmieniają cyk]e.6 SzkoĘ pracujące

v/ systemíe z pionem ogó1nokztałcącym odnotowują mniejszy średni odse-

tek rezygnacji (26,480/o), jednak istnieje pod gĺm względem duża dyspro-

porcja w szkołach ministerialnych (I7,060/o) i samoĺządowrych (42'17o/o) '

Można to tfurĺaczyć tym, że szkoĘ prowadzone przez jednostkí samorzą-

du tery'toria1nego powstały niedawno, w większości są ,,młodsze'' od tych,

których organem prowadzącpn jest MKiDN. Być może z tego po\'Vodu po-

pełniają na razie więcej błędów w swojej pracy i szkoĘ i organ prowadząc1ĺ

Mała iíczebność grupy nie upoważnia jednak do zbyt daleko idących wnio-

sków.
Najwięcej ĺezygnacji z nauki następuje w pierwszej połowie ryklu, czy1i

w klasach I_III, I_il. Późĺiej rezygĺacji zdarza się mniej' Dobrą tendencją
jest, że pewien procent rezygnujących podejmuje po jakimś czasie naukę

ponoumie. Często w formie prywatnych 1ekcji lub zajęć w innych szkołach'

Zd,arzają się też powroty do nieukończonej szkoĘ (po ponownym zdaniu

egzaminu wstępnego) a1bo, jakjuż wspomniano, start đo Szkoły I] stopnia,

czy naM/et na niektóre kierunki łlryższej szkoĘ muzycznej.
T1powy í bardzo niekorzystny d1a środowisk 1okalnych jest fakt, że naj-

niższą średnią sprawność mają te szkoĘ w pob1iżu których nie ma średniej

6 llustĺuje to w}'raźnie pĺzykład ldasy organowej (tab. 5'4), gdzte spĺawność oblíczona

dla cyklu 6-1emiego, -'-oii tsoozo. W trakcie trwania nauki przyjęto tu dodatkowe osoby

do klasy wyższej niż pi".wszu, możliwe jest też, że uczniowie przeszli na organy z inne8o

insĺumentu w irakcie trrłania cyklu, co przy niewielkiej liczebności ogólnej oÍ8anistów

dało taki !ł1nik'
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Tabela 5.4. Porównanie ukończenia szkoý przez uczniów w poszczególnych cyklach i kla_
sach instĺumentalnych (absolwenci 2011; szkoły MKiDN)

szkoły m1Jzyczĺej. Lepiej jest tam, gdzie szkoły ]I stopnia istnieją v/ zespo-
łach ĺazem ze szkołą ] stopnia' a naj]epsZe wyniki osiągają ogólnokształcące
szkoły muzyczne , gdzle7iczbaĺczniów kończących pełen, 6Jetni cykl nauki
Wynosi średnio 800/o (ryc. 5.1).

ukończenĺe cabgo cyklu nauki

r wcyktu 6-tetnim
E w cyklu 4-letnim

os ĺ\4 ls t' 
'

Rycina 5.1. Ukończenie całego cyklu nauki w szkołach Regionu Północno-\r'y'schodniego
(Dramov/icz 2011)

Cykl 6 letni CylJ 4letni Razem

đL

.:

.x lł r-
t
.v lł

I

B

N N o/o N N o/o N N o/o

Fortepian 2203 1322 60,01 279 1.67 76,26 2422 1449 61,48
Skrą?ce 1166 720 67,75 162 108 66,67 1328 828 62,35
lnne strunowe 777 447 61,51 853 406 47,60 1570 847
Akordeon 386 233 60,36 264 170 64,39 650 403 62.OO
Dęle dIewniane 424 332 77,s7 1.076 631 58,64 1504 963 64,O3
Dęle blaszane 68 91,89 357 189 52,94 431 59,63
Perkusja 105 72 68,57 190 79 41,58 295 151 51,19
Organy 4 6 150,00 13 6 46,75 17 72 70,s9
lnne 2 2 100.00 5 3 60,00 7 5 77,43
Razem 508s 3196 62,85 3139 '17s9 56,04 8224 4955 60,25
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odejście uczniów ze szkół I stopnia utrzynuje się na zbliżon1łn po'
ziomie od wielu lat. W rocznikach 1988_1997 procent uczníów, któĺzy
ukończyli szkołę w stosunku do rozpoczynających naukę, wr7nosił śĺednio
w szkołach popofudniowych: dla cyklu 6Jetniego 53,880/o_56,660/o, dla cy-

k1u 4Jetniego 47,o9o/o-54,22o/o, w szkołach z pionem ogólnokształcącym
74,27o/o (Lewandowski, Taradejna 2008). IstniaĘ i istnieją nada1 w ĺr.łn
wzg|ędzie ogromne dyspĺoporcje między poszczególn]ĺmi szkołami _ roz-
piętość wyników skĺajnych dla badanych obecnie szkół w Polsce to 10,64%

i 7o,89o/o uczniów rezygnujących z nauki. Wiz1tator Daniel Dĺamowicz
z perspektyrły wielu lat własnych obserwacji i badań twierdzi, że to, jak
wielu uczniów zrezygĺuje z nallki, zależy w dużej mierze od pracy i sta-

rań poszczególnych szkół.7 Szczególną uwagę Zwraca na pľoblem braku
czasu na naukę (w szkołach I stopnia liczy się najbard ziey czas rodziców)
(Dramowicz 2000).

Wykształcenie zdob1te na poziomie szkoły muzycznej pierwszego stop-

nia, według założeĺ plaĺów i programów szkolnych (progĺamów naucza_

nia i progĺamów łlychowania) ĺealizowanych podczas trwania nauki szkol-
nej, powinno ,'przyprowadzlć" absolwenta szkoĘ do umiejętności świado-
mego, akrywnego posfugiwania się sfuchem w praktyce muzycznej ukie'
ĺunkowanej na percepcję, bTkonawst\Ą/o i twórczość. Mĺzyczĺa pĺaktyka
wykonawcza dotyczy osiągnięcia takíego zakresu umiejętności gry na in-
strumencie, który umożliwia odczytyľanie utÝVoróW Z nut, róvĺĺież a vkta,
oraz ích wykonanie poprawne pod względem techniczn}m i v'T'ĺazow1zm.

Prakryka wykonawcza, to również sprawne posfugiwanie się głosem w czy-
taniu nut, śpiewie inđywidualnyĺn i zespołowym. Dwa wiodące przedmioty
szko1ne: pĺzedmiot główny _ gra na instrumencie, nauczany indyłvidual-
nie oraz przedmiot zwany kształceniem sfuchu nauczany grupowo, ukie-
ľunkowują rozwój mĺzyczĺy ucznia odbywający się w obszarze audiacjio,
w obszarze znajomości zapisu i zasad muzyki oraz w obszarze instrumen-
talnego i woka1nego Wykonawstwa (Miklaszewski 1990).9 Możliwość sko'

7 Wy"wiad dotyczący funkcjonowania szkół l pĺzyczyĺ dĺżego odPadu uczniów (2012)'

Notatld własne autolki.
8 Termin oznaczający inteÍaktywne działanie umysfu polegające na operowaniu wyobra-

żeniouTŤni Pojęciami ĺnuzyczn1łni (W uPloszczeniu ,,myślenie muzyczne''), patĺz E' E' Gor'
don [w:] Kamińska, Kotarcka 2008.

9 DobIze byłoby prąpominać szkołom tak wyarrykułowane obszary procesu tlczcniil
się muzyki, gdý, jak pokazują badania, a także obser-wacja rzecz1ĺłistości szkolnej, na\Ą/et

dy'ĺektorzy szkół nie zawsze rozumieją potzebę pĺzenikania się tÍeściowego tych dwóch
'V1riodących przedmiotów. Co dopielo nauczyciele. Dość rzadko spotyka się dziś W szl(o_

łach nauczycieli instrumentalistów realizujących na swoich zajęciach ćwiczenia solfeżowe,

sfuchowo-1^/yoblażeniowe i tlvóIcze. Jakby tego było mało, w swoich wypowiedziach dy-
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rzystania z ofefty edukacyjnej szkoły mĹzyczĺej cenna jest również dla-
tego, że realizacja programóW pozostałych przedmiotóW, takich jak chóq
audycje muzyczne, orkiesüa, zespoły kamera]ne, obolĄiíązkoĺ^/a nauka gry
na fortepianie, którą objęci są \^rszyscy uczniowie, daje Ĺardzo wiele róź-
norodnych okazji do zdobycia naľzędzi potrzebnych później do aktyv/nego
uczestniczenia w kulturze. Pĺzebywanie ]^/ atmosferze szkoý muiyczněj,
kontakt z zawodorłT'ĺni muzykami, kontakt z dziećmi i młod zieżą o podob'-
nych zainteresowaniach, wspólne doświadczanie przeżyć artystycznych' to
wszystko sprawia, że \^/rastanie w środowisko sztuki staje się d1a uczniów
natura]ne i pożądane. Wprowadzanie dzieci i młodzieży w świat kultury
$Ys9!ej, obcowanie z nią i próby tworzenia stają się 

'bazą 
ich ĺozwoju

intelektualnego, emocjonalnego i społecznego. Atutem szkół -ury.".rfh
;est w1posażanie uczniów i absolwentów w umiejętność wykorzystywania
swojego wykształcenia w sposób u żyteczny tozwojowo i spoiecznie ĺównież
wówczas, gdy swojej zawodowej dĺogi nie zwiążąbezpośrednio z muzyką.

Jak pokazuje praktyka, nie dla wszystkich uczniów nauka w szkole by_
v/a łatwa, atrakryjna i w efekcie korzystna. okazuje się, że szkoý musźą
zadbać 

'nie 
tylko o to, aby przyciągnąć uczniów, alĹ również o to, aby ich

w szkole zatrz1łnać' Ciągle ze szkół ĺezygnuje zbyt wiele osób, a rezýgna-
cja zawsze jest stratą: w lqzmiarze finansow1łn (dla szkoĘ dla pańsáľa,
kóĺe inwestuje w naukę) i w wymiarze ,,ludzkim'' (dla ucznia, który spo-
tkał się z porażką, często okupioną zb7.t dĺżym wysiłkiem psychiczn1łn)'
P.rzy'cz7rny szkolnych niepowodzeń są najczęściej złożone l bardzo ind}łvi-
dualne. SzkoĘ mają obowiązek minimalizować ewentualne straty oÍaz im
zawczas! zapobiegać. Są ł'yposażone do tego łv narzędzia - kompetencje
pedagogiczne kadry mechaniz ĺny zarządzania jakością' zaniedbu.ją .jeanát
często sferę wycho\Ą/awczo-moty\^/acyjn4 a szczegoln1łn, swoisqłn,,wytry-
chem'', pozwalając},Ťn na beztroskie pożegnanie ucznia szkoĘ m uzyěznej
.;est przydzielenie mu etykietek ,,niezdo1ny''' ,,niezainteresov/anť'. odno-
wiedzialność za dziecko i jego ĺozwój szkoła pĺzyjmuje z chwilą podjęcia
decyzji rekĺutacyjnych. Wyniki przesfuchań *'tęp.'y.ň í diagnoza: nadaje
się do kształcenia muzycznego _ powinna zobowiązywać. Mimo Ze peyden
pIoc€nt rezygnacji z nauki jest nieuníkniony ĺ dopĺszcza się go jáko na-
turalny efekt działania czylników niezależnych oä szkoý (zdľowotnych,

ĺektoĺzy 
-szkół 

postulują ogmniczenie zakĺesu pĺzeđmiotu kształcenie słuchu, obniżenie
w1tnagań stawianych nauczycielom i uczniom. Ťakie postępowaníe kłóci się z dzisiejszyrn
stanem wiedzy IIa temat Pla\,vidłowości rozwoju mu"y""nego i świadczy o niskich kom-p.et:nc]a:h muzyczno-pedagogicznych kadry Czy pocieszające jest, że zäobserwowano je
,jedynie'' w 25% placóWek?
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rodZinnych, osobistych), odpad ze szkółjest ciąg1e nazbyt v/ielki w nieuza-
sadniony sposób.

3.3. Podstawowe przyczyny níepowodzeń szkolnych

Uczniowie rezygnują z d'alszej nauki w szkole muzycznej, kierując się
różnymi wzg1ędami. Badania pokazały, że najważĺie1sze powody, które za-
decydowaĘ o rezygnacji w czasie tr'Jvania cyklu to: brak w}trwałości w ćwi-
czeniu i trudności w pogodzeniu nauki w dwóch szkołach. To są te same
powody które podają także absolwenci niekontynuująry nauki w szkole
II stopnia, co świadczy o ťym, że w spĺzfiająrych okolicznościach można
je z powodzeníem przezwyciężać, starając się ukończyć szkołę. Dodatko-
wo zainteľesowania pozamuzyczne i dla jednych, i dla drugich stawaĘ się
wtedy ważniejsze niż dalsza nauka muzyki w szkole muzycznej. Ci ucznio-
wie, którzy po rezygnacji nie podjęli już nauki, jako powody rezygnacji na
czvr'artjĄn i piątym miejscu zgłaszali tĺudności M/ nauce gry na instrumen-
cie oĺaz brak instrumentu. Ci natomiast, którzy po rezygnacji podjęli, po
pel.,Vnym czasie, da1ej naukę (np. szkoła II stopnia, prywatne lekcje, studia
muzyczne) jako najsilniejszy ue Wszystkich powodów ówczesnej Íezygna-
cji ze szkoły deklarowali trudności w pogodzeniu nauki w dwóch szkołach.
Na kolejnych miejscach jako pÍzyczyÍ|y rezygnacji uczníowie dek]arowali:
trudności w muzycznych przedmíotach teoretycznych (głównie w kształce-
niu sfuchu), małe zainteresowanie muzyką, bľak zainteĺesowania rodziców
nauką dziecka, brak możliwości gry w zespole - w najmniejszyrn stopniu.
Utrudnieniem był niekiedy brak szkoĘ w miejscu zamieszkania. Błędny
okazywał się lł1'bór instrumentu. Niestety, smutne jest, że byli uczniowie
podawali też takie powody rezygnacji ze szkoĘ jak: ,,ignorov/anie ze stÍony
nauczycie1a instrumentu'',,,zachowanie nauczyciela prowadzącego",,,na-
uczyciel wyrzucił mnie z lekcji za niepľzygotowanie do zajęć'' oraz takie:

,,zniszczelie przypadkowe instľumentu szkolnego'',,,bardzo słaby występ
na jednej z aldycji",,,złe wspomnienia z egzamiĺu",,,zniechęcenie do ćwi-
czenia" ' a niektónłn po pÍostu trudno było pogodzić się z tgn, że rówie-
śnicy mieii więcej wolnego czasu.

,N przezvłyciężaniu trudności szkolnych, których nie brak na drodze
rozwoju lcznia, bardzo pomaga wsparcie najbliższego otoczenia: rodziny,
przyjacíół' Wskazuje na to I,Vie1e badań, również i te prowadzone na po-

trzeby rapoÍtu udowadniają, że uczniowie, którzy byli w stanie przejść cały
cykl kształcenia w swoim otoczeniu, znajdowali osoby które .vq7kazryały

się znaczn1łn poziomem Zainteľesowań muzycznych. Równie ważny (i bar-
dziej nawet) okazywał się taki fakt dla kontynuowania nauki muzyki po
ukończeniu szkoĘ lub po rezygnacji. Uczniowie, któĺzy ztezygĺowali z na'
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uki i nie podjęli jej ponownie wy-wodzili się ze środowiska, w którym mu-
zyczne za|ÍfieÍesowania wykaz1,rľaĘ najniższy wśród innych poziom. Na'
tomiast d]a kont1,.nuo14/ania nauki naj\^/ażniej sze okazynało się to, że mieli
Íodziców o r^ysokim poziomie zainteresola/ań mĹzycznych' a dla ukończe-
nia szkoý _ oprócz rodzicőw _ rodzeństwo.

4. Absolwent i gczeń, odchodzący

4.1. Motyury kontynuacji lub niekontynuowania nauki w szkole
średniej

Istotną funkcją s zkóŁ mĺzycznychpierwszego stopnia działających w in-
tegralnyrn trzystopniowĺr-łn systemie jest preoĺientacja w możliwościach
i zdolnościach uczniów i ułatwianie im świadomego wyboru kierunku
kształcenia zawodowego. Dyplom szkoý muzycznej pierwszego stopnia,
wykształcenie zdob1te na poziomie ukończenia całego cyklu, pozwala na
kontynuowanie nauki w śĺedniej szko1e mĺzycznej, ale nie auromarycz-
nie - wp'aźnie zaznaczony jest tu kolejny pĺóg selekcyjny systemu _ do
szkoý średniej obowiązuje egzamin łVstępny z dwóch wiodących przed-
miotó\^/: instrumentu głównego i kształcenia słuchu, czasem oprócz tego
pľzeprowadzana jest rozmowa kwalifikacýna lub dodatkowe testy zdol-
ności, umiejętności i wiedzy Kontynuowanie nauki w zawodowej z zało-
żenia, średniej szkole muzycznej powinno stawać się udziałem uczniów
o wpaźnie promuzycznie spľecyzowanych zainteresowaniach, gotowych
nauce muzyki poświęcić już na tyĺn etapie bardzo dużo pracy Tego wyma-
ga kształcenie zawodowe _ cele edukacyjne, rozkład treści pĺogramolĺych
w średniej szkole muzycznej wyraźnie to sugerują. Wskazują na to również
sądy i zawodowe preferencje samych uczniów.

Podczas oceny pĺacy szkół w obszarze wypełniania przez nie funkcji
profesjonalizacyjnej liczbowe wskaźniki nie mogą odgrywać tak istotněj
roli, jak podczas analizy sprawności kształcenia, kiedy ważna jest liczbá
uczniów kończących pełen etap edukaryjny. Szczególnie dotyczy to popo-
fudniorłych szkół muzyczĺych. Usilna chęć poprały liczebności absolwen_
tów, którzy kontynuują naukę w szkole II stopnia mogłaby prz1łlosić raczej
pokusę nieĺZetelnego potraktowania dlagnozy predyspozycji ucznia i nara-
zić go w przyszłości na niepowodzenia. Z tego m.in. powodu ruchomość
liczby uczniów konĺ4uująrych naukę w średnich szkołach muzycznych
w poszczególnych rocznikach, w poszczególnych szkołach nateży potiak-
tować jako zasadną i prawidłową.

Na podstawie bieżących danych stwierdzamy' że do szkół muzycznych
I] stopnia w roku 2011 zostaŁo ptzyjęĺl1ch 2012 osób. Szkoły pierwszego
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stopnia ukończyło r,4/ tyrn czasie 4955 uczniółV' To dawać by mogło 40,6%
kontynuujących. Brak jednak danych, ilu wśród liczby 2012 osób jest rze-
czywisrych absolwentóW szkół pierwszego stopnia. Należy pamiętać o moż-
liwości zdawania do szkoĘ ]I stopnia bez konieczności posiadania dyp1o-

mu szkoły pođstawowej oraz o dopĘłvie do szkół II stopnia absolM/entóv/

rekrutująrych się z pryłvatnych szkół muzycznych (pozostających poza za-

sięgiem niniejszego raportu). Dane uzyskane od poszczególnych szkół po-

zwalają na nieco bliższe ustalenia: spośĺód absolwentów cyklu 6-1etniego
w ciągu ostatnich dwóch lat naukę konqnuuje śĺedĺio od' 27 ,o9 do 29,47o/o

uczniów. Spośród absolwentów cyk]u 4łetniego: od 18,88% đo 23,5lo/o.

Rozpiętość tych liczb w przypadkach różnych szkół jest bardzo szeroka.
W1rrosi od 0 do 100%, i nawet w obĺębie pojed1ĺrczej szkoĘ różnice po-

między kolejnymi latami sięgają ponad 4oo/o. Kont}muowanie nauki przez
powryżej 707o absolwentów odnotowuje nlecałe 7o/o Wszystkich szkół (są
wśród nich również szkoły popofudniowe), a w ponad połowie szkół naukę
kont;nuuje do 300ń absolwentórť. Więcej absolwentów konqmuuje naukę
w tych szkołach, które pracują z pionem ogólnokształcącpn (średnio do
53olo, jednostkowo nawet do 97o/o) oraz tam, gdzie szkoła II stopnia istnieje
razem ze szkołą 1 stopnia (średnio do 63%).

Jeślí absolwenci szkoĘ pierwszego stopnia oraz część uczniów, którzy
przerwali naukę, kontylruują ją w średnich szkołach mĺzyczĺych, robią to,
jak sami deklarują, najbardziej z miłości do muzyki. Kolejne powođy to:

zamiłowanie do gry na instrumencie i potrzeba gĺania i muzykowania dla
siebie oraz chęć pogłębíania wiedzy i umiejętności muzycznych. Na dal-
szych miejscach stawiają dążenie do rea1izacji okreś1onych planów zawo-
đowych, potrzebę dzielenia się muzyką z innymi. Chcą pozostać w środowĹ
sku szkoĘ muzycznej i w grupie ĺówieśniczej' z którą zd'ązyli się zżyć. Bio-
rą pod uwagę opinię o średniej szkole muzycznej. Jako źtődło motywacji
podają po pierwsze własne zdaníe, a1e kieľują się także zdaniem nauczy-
ciela (zwłaszcza instrumentu), biorą pod uwagę zdanie rodziców, ważna
b}"wa również namowa kolegów. Część z absolwentóVi podaje, że do tego,

aby zdecydowali się na kontynuowanie nauki w średnie szkole mlszyczĺej,
ptzyczyniło się silne pĺzeżycie, jakiego doznaii w kontakcie z muzyką np.
podczas koncertowania (również w kontakcie z ĺeakcją publiczności) lub
sfuchanía.

Ciekawe jest, że 33,33o/o absolwentów niekonqłruujących naukí chcia_

łoby podjąć ją ponownie w przyszłości (przede wszystkim chodzi im o na-

ukę gry na instrumencie _ czasem inn}łn niż dotychczas oraz naukę śpie'
wu). W jakim ce1u? Dla pogłębienia zamiłowań, pogłębienia umięjętności
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sfuchania muzyki, udziafu \^/ zespole amatorskim, uzupełnieniu wykształ-
cenia, na\^/et zdobycia zawodu, ale też po pĺostu dla własnej satysfakcji.

Realizowaníe funkcji profesjonalizacyjnej, oceníanie i argumentowanie
ocen nakłada na szkoły obowiązek wnikliwej i rzetelnej diagnozy, poradnic-
twa i pracy łychowawczej _ istnieje wie1e cz1łnników zewnętrznych i \^re-

wnętĺznych, jednostkowych i systemow17ch, od których zależy wybőr dĺog1'

zawodowej. obszar badań nad zawodow)rmi karierami absolwentów szkół
muzycznych, nad rzecz}łvist}.ĺni ich wyboĺami życiolł1'mi czeka wciąż jesz-
nzp nr plu cnlnrąnip

4.2. Aspiľacje zawodowe absolwentów

Badani absolwenci kontpuujący naukę w średniej szkole muzycznej
w większości deklarują chęć zostania zawodołYmi muzykami (68'910/o) 

'
7 ,560/o ĺie ma zdania na ten temat, a 23,560/o odpowiada, że nie wYbieĺze
tego zawodu. Absolwenci niekontrpuujący odwrotnie _ 23,o8o/o chcíałoby
zostać zawodołtym muzykiem, a zdecydowana większość (76,920/o) tego
nie chce. Chaĺakterystyczne jest' że respondenci zapytani o to, jaki ľodzaj
pracy muzyka wybraliby gdyby mieli nim zostać, najwyższą rangę wszyscy
zgodnie pĺzyzĺali prary muzyka w zespo1e rozrywkovýym(!). Praca solisty
i muzyka oÍkiestrolvego najbardziej inteĺesuje rych, konĺynuujących na-
ukę w szkole średniej, deklarowane nauczanie w szkole muzycznej to rów-
nież domena konqmuujących. W nauczaniu muzyki w szkolnictwie ogólno-
kształcącl,.łn i w ĺuchu amatoĺskim chcieliby specja1izować się najbaĺdziej
absolwenci niekontynuujący ale interesuje ich ĺównież pĺaca w szkole mu-
zycznej. Kompozycję, dyrygowanie i reżyserię wybierają częściej absolwen-
cí konĺynuujący i to oni pĺzede wszystkim tybierać chcie1iby takie zawody
jak kameĺa1ista, muzyko1og publicysta i krytyk muzyczny organista, chóĺ-
*:^.*- . ^LX*--.-+^rrrrĎuZ r LrrulZ}ĎLa.

Wypowiadając się o zawodzie muzyka, większość badanych podkľeśla,
że wymaga on nieustanej, W}tężonej pracy, szczegóInego ta1entu (o czpn
akurat najmniej przekonani są absolwenci kontynuująry)' a]e za to umoż-
liwia pracę zgodlą z zamiłowaniami. Ci, którzy zrezygnowali z dalszej na-
uki, twierdzą, że zawód vĺymaga zbyt dfugiego okresu kształcenia, że d'aje
zbyt małe dochody w stosunku do wkładu pracy podkeślają najbardziej
konieczność tej pracy i talent, który trzeba, o czyrn są przekonani, mieć.
Absolwenci, którzy kont5łruują naukę, mimo że do cech zawodu dodają
obciążeníe stresem i konieczność posiadania takiej cechy osobistej jak pew-
ność siebie, aby ten stres przezwryciężać, twierdzą jednocześnie, że ,jest
zawodem d1a prawdzirvych pasjonatóď', że ,,ubogaca człowieka''.
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4.3. Przydatność wyks ztałcenia

Wiedzę i umiejętności zdobyte podczas nauki szkolnej wykorzystywać
można na wiele różnych sposobów Najcenniejsze jest jednak cz}mne upĺa-
wianie muzyki _ utrwalające praktyczną umiejętność posfugiwania się ję-

zykiem muzyczn1.rn i umoż1iwiające kontakt z dziełem. oczekuje síę, że

pochłaniająca wiele prary l zaaĺgażowanla nauka w szkole muzycznej,
zwłaszcza ta zakończona dyplomem, zaprocentuje w przyszłości, wzboga-
cając potencjał i możliwości dziecka i ukierunkołrĺrjąc jego zainteĺesowania
w stÍonę uznanych wartości sztuki. Uczniowie, którzy konrynuują naukę,
wykorzystują fundament zdob}.ry na poziomie szkoĘ pierwszego stopnia
do budowania przyszłej tożsamości zawodowej i warsztatu pĺac5ĺ Już na
poziomíe szkoĘ średniej niemal wszyscy badani mają świadomość, że łry-
kształcenie, jakie zdoby1i, było i 1est przez nich nadal łykorzystywane. Ab-
solwenci, którzy profesjonalną naukę mĺzykj zakoílczyli na etapie szkoĘ
pierwszego stopnia, \łybieľając na da1szą dĺogę inny kierunek kształcenia,
twierdzą w większości (w 7o,37o/o), że nadal wykorzystują to' czego na-

uczyli się w szko1e. W;łnieniają najczęściej takie sposoby i sytuacje, jak
uczęszczanie na koncerty gromadzenie nagrań' oraz muzykowan1e w ze-

społach.
Deklaĺacje osób, które przerwaĘ naukę i nie ukończyĘ szkoĘ są od-

wrotĺe:7o,27o/o z nich podkľeśla, że nie wykoĺzystuje zdob1tego wykształ-
cenia. Ponieważ przerwanie nauki poprzedzone bywa najczęściej faząznie-
chęcenia, zmęczeĺia, rozmaitych rozterek; ne8atyume uczucia temu to\^/a-

rzyszące mogą pozostawiać trwałe ślady Pĺzenosząc się na inną dziedzinę
_ często zniechęcają się do muzyki w ogóle. To jest zbyt wysoka cena - płací
ją i dziecko, i kultura. Szkoły muzyczne powinny być z takich strat roz1Ĺ

czane.lo Dobrze, że pozostaje przynajmniej ok. 30% tych osób, któĺe po
rezygnacji z nauki deklaĺują wykorzystywanie wykształcenia, i należy do_

cenić fakt, że pośród nich znajdują się również osoby c4mnie upĺawíające
muzykę, zainteresowane koncertami i na8raniami.

oprócz pogłębionych zainteresowań muzycznych i wiedzy oĺaz prak-

tycznych umíejętności muzycznych edukacja w szkole muzycznej prz1mosi

wykształcenie wielu cech, któĺe w sposób pozytyv\Ťly w1rkoĺzystywane są
w pőźĺiejszej działalności, wzbogacając osobowość i poprawiając jakość

życia. Wśród wypracowanych, poz1tyłnych cech, które zauważają i pod-

1o Zoltan Kodaly, w swoim aftykule z r' 7929 Chóry dziecięce pisze tak: ,,o wiele ważniejsze
jest, kto uczy śpiewu w Kisvarda (niewielkie miasto na Wę8lzech ' Íed.), od te8o, klo jest

dyĺektoĺem oPery Niedobry d1ĺektoĺ bowiem natychmiast upadnie (dobry czasem też).

Natomiast niedobry nauczyciel, działając przez ÚzyđzleścíIat wykoĺzeni miłość do mtlzyki
z trzydziestu roczników ucznióv/' (Kodaly 2002, 108)'
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kreślają sami absolwenci' znajdują się m.in: wraż]iwość na sztukę í na dĺu-
giego człowieka, umiejętność organizacji i planowania czasu' l^TĄrz}łna-
łość i cierpliwość w pokonyrľaniu tĺudności, dyscyplina wevĺnętrzna, umie-
jętność pracy w zespole' poczucie własnej wartości (Głowacka_Kacperczvk
2003).

5. Podsumowanie
SzkoĘ pierwszego stopnia, stojąc na dole piĺamidy trzystopnio]^/ego

szko.lnictwa muZycznego, potĺzebują najbaĺdziej rozległej, rozbudowaĘ
i dobľze zoĺganizowanej bazy ĺekrutacyjnej. I same muszą o nią zadbać.
Im więcej działań popĺawiających stan muzycznej kultury swojego środo-
wiska szkoĘ podejmują im większa jest ich troska o mĺzyczÍtą edukację
pĺzedszkolaków, im baľdziej racjonalna i przemyślana wspóĘraca ze środo-
wiskiem szkół ogólnokształcących, o,Ťn ]^iięcej zdolnych, chętnych i zmoty-
wowanych do nauki kandydatów trafia do nich na wstępne pľzesfuchania.
]stnieje obecnie wiele sprawdzonych i pÍzydatnych metod diagnozowania
zdo]ności i okreś]ania predyspozycji muzycznych dzieci w ĺóżn)łn wieku.
Wszystkie one mają jedną cechę: potrzebują dfuższej obsenľacji dziecka
w działaniu. Źadna nie daje stuprocentowej gwarancji sukcesu prognozy
w sprawie tak skomplikowanej jak rozwój mlzycznego umysfu. Wiemy,
że nawet najlepsze, vĺystandaryzowane tesťy mierzą zawsze ýko wycinek
rzeczyłvistości. Więc również vr1łliki dostępnego na ryłrku bardzo dobĺe-
go naĺzędzia diagnozy zdolności muzycznych - Testu IMMA E. E. Gordo-
na _ należy intelpretować ýko w kontekście innych danych dotyczących:
zachowania dziecka w sytuacjí kontaktu z muzyką, jego rozwoju poznaw-
czego, emocjonalnego i społecznego' Być może dlatego ciągle nie ma zbyt
wielu szkół, które potĺafią to robić i koĺzystanie Z tego znakomitego narzę-
dzia nie jest powszechne, nad czym ubolewamy

Istnieje I',Viele sprawdzonych dróg, którymi szkoĘ mogą pójść, aby ,,po
pierwsze nie szkodzić'' dziecku i kultuĺze mlszycznĄ, a Po \^/tóÍe wykorzy-
stać wreszcie ogÍomny potencjał drzemiąry w kadrze i w zasobach szkol_
nictwa muzycznego. Jedną z nich jest praca przy8otołVawcza z potencjal-
nyrrr kandydatem do szkoĘ i jego rodzicami. Następną _ ochĺona dziecka
wszkole pĺzed edukac5.jn;łni poĺażkami _ wytyczanie jasnych i czy'telnych
celów nauki i stosowanie najnowocześniejszych metod pĺacy 

',Nowocze-sne'' oznacza dziś silnie podbudowane wiedzą i intuicją pedagoglczno-psy_
chologiczną oraz czujnością i refleksfrnością. ,,Nowoczesne'' oznacza dziś
ogaľniające całą osobę ucznia i jego najbliższe otoczenie. ,,Nowoczesne''
oznacza dziś współpracujące: cele szkoły i oczekiwania ĺodziców muszą
być spójne' ,,Nowoczesne" oznacza dziś zmienne _ nadążające za światem
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i człowiekiem. SzkoĘ muzyczne pľzygotowane są do tego, aby założoną

funkcję kulturotwórczą lł1pełniać rzetelnie. A system, jeśli popĺawiać (za-

wr'" jó't coś do poprav/iania), to raczej ,'kosmerycznie'' i ewolucyjnie, od'

dolnie niż nieprzemyślan;łni drastyczn1łni cięciami, które będą kosztowne

i będą goić się dfugo. Z historii i empirii dobrze jest wyciągać wnioski' że-

by nie popełniać tych samych błęd ów kilka razy (patrz poprzednie, chocíaż

w założeniach zasadne, ale nie do końca udane reformy) ' obecny system

najbardziej potrzebuje sprawnej kadry zarządzającej _ kompetentnej arry-

sýznie, metodycznie i osobowo' obecny system posiada kompetentnych

Tnerytorycznie, tykształconych nauczycieli, ale. '. jacy (osobowo) oni są?

ijakajest ich motywacja do pracy? I1u jest wśród nich pasjonatów, ilu rze-

mieślników, a ilu frustratów? (patrz Poraj 2oo9) - Czy, mówiąc najprościej,

lubią swoją pracę i swoich uczniów? Czy mĺzykajest ich pasją? Jeśli nie

- nie mogą uczyć dziecí na podstawowTm, początko\Ą1m, fundamental_

nym dla iozwoju etapie edukaryjn1łn. Tutaj istotą oddział}r'vań pedago_

gicznych jest tzw. ,'ľomans z mĺzyk{' (Sosniak 7990, za: ']aś1ar_Wa1icka

źoor). s"" niego nie ma ani ,,dyĺektywnej'' pedagogiki potrzebnej do osíą-

gnięcia,,zawoáowstwa'' muzycznego, ani cąmnego, na'L4/et amatorskiego

źajmowania się muzyką w ogó1e, ani pełnego uczestnictwa W kulturze \ĄT/-

soiciej' ani świađomego odbioru muzyki. Nie są potrzebne dyskusje nad

Í!m' czy szkoĘ pierwszego stopnia powinny być umuzykalníające ' czy za-

*odo*"' Na qłn etapie edukacýn1łn to się nie rłyklucza' SzkoĘ mają być

kulturotwórcze _ a kultura potrzebuje twórców i odbiorców, a także

krytyków animatoró],4/ i mecenasów(!), którzy będąją obj aśĺiać, przybliżać

inn1m. Ci wszyscy _ nie istnieją bez siebie nawzajem _ i tego trzeba uczyć

już małe dzíeci. Absolwenci szkół muzycznych pierwszego stopnia, nieza-
_leżnie 

jaką drogę zawodową wybiorą, mogą wejść w każdą z ról' Również

twórry i odtwórcy muzyki (zawód ,,muzyk'' to nie jest wyłącznie solista fil-

harmonii). Potrzebują rylko, od początku _ mądrych nauczycieli, a oni _

mądrych d1ľektoĺów. Dobre szkoĘ już mają.

Postulaty na przyszłośĄ ľównież w obliczu ľefoľmy

1. Na poziomie podstawowej edukacji nie wo1no w dziecięcej spo-

łeczności jednej szkoĘ mocą instytucji, wpľowadzać sztucznych podzía-

łów, bo ktô i napodstawie jakich kryteriów okreś1ić ma granicę, gdzie koń-

czy się umuzykálnienie a zaczyĺa zawodov/stwo? Gdzie jeszcze rzemiosło

a gdzie 1ĺż sztuka? System od lat niezmiennie ma problem z przydzieloĺą

-u furrk"ją p..ońentacyjną to m.in. jest powód utrąłnującego się bardzo

dużego odpadu uczniów. Trzeba kształcić kadrę nauczycie1ską w diagnozo'

waníu mocnych i słabych stron ucznía i w działaniu ukierunkowanynr na
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''po 
pierwsze nie szkodzić''. Poľażka edukacyjna ma l4/ielokrotnie silniejszą

moc oddział}M/ania na psychikę dziecka, potĺafi zniszczyć,'pĺacę'' wielu
sukcesów.

2. Do elementów badania predysp ozycji do nauki należy dodać w}-wiad
z rorlzicem pozwalający na okĺeślenie możliwości ."u.or.,oy"h opiekunów
dziecka: czy poĺadzą sobie ze wspaĺciem nauki dziecka w ďwóch szkołach,
czy będ'ą mieli czas na codzienne ćwiczenie z dzieckiem, a potem na co_
dzienne zachęcanie do ćwiczenia. Bez tego nie ma przyrostu umiejętności
\4/ grze na instrumencie.

3' Na poziomie szkoĘ pierwszego stopnia należy zabronić ĺdziałĺ dzie-
ci w konkursach , chyba że, podchodząc do rzeczy óynicznie, zmieni się ich
formułę na ,,konkurs dla rodziców na najlepsze przygotowanĺe dziecka do
konkursu'', albo podobnie ,,konkurs dla nauczyciela.. .'', albo też,,konkurs
dla członków komisji na pozbawione ukł.rych celów rzetelne ocenianie,,,
Leczenie strat spol^/odowanych zarówno porażkami, jak i ,,sukcesami kon-
kursow}'mi'' nie będzie wtedy potrzebne.



Po dsumow ąnie. Wnio ski mo delow e

Woiciech B. Jankowskí

W ostatecznJ.ĺn kształcie Raport, a zv,ftaszcza jego poszczególne autor-

skie części' baĺdziej nadaje się do studiowania, gruntownej analizy i reflek'
sji niż do syntezy czy podsumowania. Przyniósł bowiem nie tylko bogac_

t\,Vo mateľiafu faktograficznego, oceniającego i wnioskowego, ale także _ co

może nawet \Ą/ażniejsze _ co najmniej sześć różnych spojĺzeń ,,eksperckich''
na sześć różnych sfer istnienia i działania naszego systemu szkolnictu/a mu-

zyczĺego. Szkolnictwa muzycznego ] stopnia, a1e takŹe - pośĺednio _ na

inne ogniwa tego systemu, zwłaszczaryższe szkolnictwo muzyczne. No i -
również pośĺednio (choć w pewnych momentach także bezpośrednio) na

ważny kontekst systemu, środowiska 1okalne,,,społeczność obyłvate1ską'',

ĺodziny uczniów, a1e i współczesną ĺodzinę jako taką, czyli jako organízm
społeczno-ekonomíczny, psychologiczny i wychowujący

Stosunkowo najmniej Raport ukazuje inny, jakże ważny kontekst sys-

temu _ współczesne życie ku1tura1ne, jego tendencje, dziedzictwo (które

system szkolnictwa muzycznego ku1tywuje i wzbogaca, ale także ođ niego

za1eży). T\,vórry Raporťu śt/iadomie ograniczy1i (nie pominęli, tego by się
nawet nie dało!) tę re1ację ,,system szkolnictwa _ ku1tura muzyczna i inne
jej sfery oraz tendencje''. Podobnie jak relację ,,system szko1nict\^/a muzycz-

nego a oświata powszechna'' (choćjuż tu będzie więcej nawiązań). Wszyst-

ko to nie dlatego, że są to re1acje mniej ważne, drugorzędne _ przeciwnie,
są píerwszorzędne i wręcz fundamenta1ne, a1e rł1.łnagaĘby osobnego, spe-

cjalnego potraktowania, a rozwijanie ich tutaj całkowicie zmieniłoby ak-

centy i Wręcz uníemoż1iwiło wykonanie zadania, jakim nas IMiT zaszczycił.
Przechodząc więc do trudnego zadania, jakim jest podsumowanie Ro-

portu przez autora jego koncepcji i koord1ĺratoľa prac, pragnę przede

wszystkim podziękować moím Współpracownikom i Współautoťom za
wspólne dążenie do ukazania i w}ryvażenia tego, co stanowi dorobek i du-

mę naszego systemu szkolnictwa, z t\J.Ťn, co jego jakość obniża czy zagraża

sprawnemu funkcjonowauiu; ponadto zdobycie się, w krótkim czasie, jaki

mieliśmy na opracowanie Raportu, na możliwie wszechstronne podejście
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do pľoblemów szkolnictwa, zbiiżenie się do nich maks}łnalnie blisko, ,,nadotknięcie ĺęki''. Stąd wielość pođejść, nu*", unt i"io_fi,.h (ogólnopolska
ankietą g|g]c16'icznabyła tylr<ó jeany''ĺl 

' ty.h ;;;ęjjő:;]e także wnioskiz obserwacji, z konfĺontacji rł1'niLo*iuauŕ, ľ,"'ut*á,'" 
""*et 

ÝVłasnym,indyłviđualnym doświadczeniem. Także wielokroa"_o=äi"ły-""ie się dooryginalnych dokumentów, nie rylko okĺeślających akualny łsztah i zasadyfunkcjonowania systemu szkolnógo, ul" tułz"'í.ľri-älij-. wyr'ĺłi"ĺn;"rt -tego chcieliśmy _ zarőwno bogacrwo faktów (pĺzede wsz|stkim statystycz_n1ch), ale także analizy i komentarze, które obrazowi nu.'r.go ,y.,"-., po-mnny' przydawać wyrazisrych barw, wręcz życĺa, ĺ spowoáować - w moimnajgłębszpn przekonaniu tak się stanie _ ż"'d.'R"p;;;";ędzie się wĺacaćwtelokrotnie, także w pracach magisterskich, doktoiskich i habilitacyjnych,jako do żywego właśnie i zawsze áktualnegá -u,"rĺułu á *ybitnych walo-rach^poznawczych,pedagogiczno-naukowy*ch.
Cz^ęść I _ Funkcje założone szkoĺnictwa, statystyką sieć szkolnaoĺaz formalno-pĺanme podstawy funkcjonowÁia 

'it"í"i"*" _ ukazanes1 w.ujęcíu Mirosłavr1. Jankowskiej, w ě"ęscĺ pĺ".*sĘ łop oľtu, w dwóchniejako aspektach.
Po pienłzsze, jako ambitne i obdarzone wľęcz sankcją histoĺii zadanier^ozwijania (kontynuowania niemal tych samych od ponaá )oo lat) czterech

ľ:ľ:j:..'ť:ĺ szczegółowych' _ áy d 
" 

k t; ; 
" 
;ł]',i,l_. ł, o * u *. 

" ":'oplekUńczej i u p o w s z e c h n i e n i o w e i.l
Po drugie, jako mniei czv bardziej odpowiedzialny i akrywny kierunekpolityki szkoln_ej, :Ę.i*i"n"j zarówno przez władzecentralne szkolnictwamlŁycznego (MKiDN),.jak i iednostki samorządu terytorialnego, co llryŤa_ziście u,T'nika z tabel, ukazuĺácych różnice, ď" ; k'*ń;ŕ;;lan (poprawy)liczborłych wskaźników sieci szkolnej, 

"ń' 
ľ.""Ĺ'"<_.i'ä)':ect przypaaaią-cych na szkołę, czy liczebności szkóŁ przypadĄą"y"h ;; ;"g;""' wojewódz_

ľo. m.iasto itp. Na pierwszy rzut oka liczebnoścĺ te i pioporc1e wyda;ąs'.ę 
T'toŹ: mało' zĺaczące, wĺęcz przrypadkowe (zwłaszcza rÓznice międzynimi), ale bardziej subtelna ich inteĺiretacj", 

'p * *yä""ĺu M. Jankow-skiej, pozwala dostĺzec w nich różnorakie źależności _'od tradycji czy po-tĺzeb kultury i edukacji właśnie, zamożĺości."gio.'u 
"r; 

jrodowiska, 
ażdo większej czy mniejszei akrywĺości lokalnego ]rpoł."rĺrt*u ob}v/atel-skiego'' (czy w ogóle istnienia tako*"go), unń^ää"i ,u'-"o."ąao*";, o.gunizacji pozaruądowych itp. W przypadku szkůł níepubliczycĹ _ od indywi-dualnej pľzedsiębiorczośii muzyká*, 

""Lł"J":i.y.łĺJo1ä)ii",l,":r"" ,"toły
---.--

.^_*1:ľ 
o\"-. 

': 'a 
pŤzestrzeni tych lat byý one różnie rozumiane i rozwgane w ĺóżnychlormach i zakresach; ľakże We WprowodzenĹu sąon" 

"i"." i"*'"i 
"lę"]_'
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pr}'\^/atne (odpłatne), z ĺeguĘ pĺzy ogőlnokształcąrych szkołach podstawo-
wych (mających rórľnie przedsiębioĺczych dyľektorów|) _ z reguĘ w więk-
szych miastach.

W każd1łn razie wynikająca z tej części Roporĺu tendencja do popra-
wy wskaźników',dostępności podstawowego wykztałcenia muzyczĺego"
(kategoria umo]^/na, tżyta nie tylko w ryĺn ĺozd'ziale _ I części Raportu)
wygląda optymistycznie, choć daleko jej (ilościowo i jakościowo) do zado-
wa1ającej. S],tuacja mogłaby radyka1nie popĺawić się, gdyby na przykład
szkolnictwo muzyczne baĺdziej aktywnie ,,otworzyło szkoły ku pľzyszłości''
(okĺeślenie ministÍa Boniego), a ściś1ej na potrzeby ku1tury i oświaty po-

wszechnej _ t]/m sam}'m i muzycznej edukacji powszechnej _ wchodząc
z nią (zv,lłaszcza oświatą) na przykład w relacje znane z innych krajów,
zwłaszcza z W' Brytanii. Wpnagałoby to ĺozwijania (korzystnego także dla
szkoĘ i środowiska muzycznego) modelu tzw. muzycznej pedagogiki pery-
patetycznej. Ale o r'r-łn będzie mowa dalej.

Kolejna, II część Rapoľru: Przedmiot główny - instľument; nauczy-
ciele i nauczanie, autorsrwa Małgoĺzaty Chmurzyńskiej jest spojrzeniem
na podstawową stronę procesu kształcenía i wychowania w szkole m1'7zycz-

nej _ nauczycie1a instĺumentalistę, który stanowi niejako s;łn-
bol szkoĘ muzycznej, tak jak nauczanie ind1łvidua1ne, w któr}łn to syste-
mie nauczyciel ten na ogół pracu.je.2 W dodatku symbol, który _ i sfusznie
_ od szkoĘ I stopnia jest chętnie ujmowany w ĺe1acji ,,mistrz - uczeń'',
chętnie widziany jako unikalny pĺzykład niezmiernie wysokich kompeten-
cji (artystycznych i zawodowYch), zaaĺgażowanych, często bardzo ofiaÍnie
i skutecznie 1Ą7 pracy z maŁ5ĺn dzieckiem czy kilkunastoletnim talentem. Au-
torka ]^r s'\^Ych badaniach nad nauczycielem wykorzystała (poza literatuľą
pĺzedmiotu i własn1rmi wcześniejszymi badaniami) ogólnopolską ankietę
elektroniczną, czego wynikiem było uzyskanie ponad tysiąc wartościowych
odpowiedzi. Ich analiza prz1miosła w}nik o niedającej się pĺzecenićwadze,
dlatego że badania rłryiraziście zarysowały rzeczywistą i odpowiedzialną ro-
lę nauczyciela instÍumentalísty i potwieĺdziĘ rzeczywiste, wie]kie znacze-
nie nauczania ind1łvidualnego, niedającego się w zasadzie nicą..rn zastąpić.

|Jkazały także,1aki ta podstawowa i wielka rola nauczyciela i nauczanía
indyłvidualnego znajduje Wyraz W ĺzecz}rľistości szkolnej _ na przykład
w bardzo wielkim poczuciu swej ĺo1i i poczuciu kompetencji (co czasami
daje bardzo dobre rezultaty ijest potrzebne), ale też w braku rzeczyłvistych
rezultatów, a często wÍęcz z tezultatami bardzo negatyłvnymi. Podobnie jak

'Ż Na ogół, bo nauczyciele instrumentaliści pŕowadzą w szkołach muzycznych l st' też
takie plzedmiory jak zespoły muzyczne, kameĺalne, orkiestry akompaniują itP.
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w przypadku st\,lr'ieIđzonego przez Autoľkę \Ąysokiego procentu (bliskiego
100) posiadania dziś pĺzez nauczycieli foĺmalnych kwalifikacji psycholo-
giczno'pedagogicznych (dawniej było znacznie mniej takich nauczycie1i!).
Przekonaniu o ich znaczeniu i stwierdzaniu, że ,,inni nauczyciele'' z ních
nie korzystają, towaÍzyszy często zupełnie odmienna prakryka nauczania,
właśnie pozbawiona podstaw psychologiczno-pedagogicznych, znajomości
racjonalnych metod uczenia ię.3

Rozdział (Część II Raportu) prz1łlosi jednak nie tylko dobitne udoku-
mentowanie tej niemal schizofrenicznej sytuacjí, ale także idzie w jej głąb,
\^/skazując na pľzetóżne jej konteksty, jak np. dominację dyrektywnego sty-
lu nauczania, badania dawno zdyskwalifikowanego (na tzw dfuższą me-
tę) ptzez wybitnych pedagogów; dominację prary z uczniem nad technĹ
ką przy zupełn;łn (lub prawie pełnym) zaniedbaniu strony motywacyjnej
i estetycznej nauczanía, sytuację nieustannego (w większości przypadków)
tfumaczenia pĺzyczyĺl niepowodzenia ucznia brakamí w uzdolnieniu, prze_
ładowaníem programu szkoĘ muzycznej przedmlotami teoretycznymi itp'

Ukazanie tej problematyki nie jest może odkryciem _jest ona znana za-
róv,no pedagogice, jak i psychologii muzyki, chybajednak nigdy nie została
ukazana w jedn;łn studium i to w oparciu o materiał, którego dostarczyli
sami nauczycie1e (badani), a Autorka tylko go uporządkowała i subte1nie,
z wykorzystaniem innych badań i obserwacji, skomentol4/ała. To bardzo
cenny materiał o nauczaniu w szkołach muzycznych _ na Ę/m tle bardziej
wyraziście można zobaczyć wybitnych pedagogów i źróđła ich osiągnięć.
Można też, na tej podstawie, poważnie pomyś1eć nad sposobami kształ_
cenia, przplajmniej w zakesie podstawowych kompetencji pedagogiczno-
-psychologicznych i metodycznych przyszĘch nauczycLel| a zwłaszcza nad
trybem ich zdobywania. Obecnie stosowany system daje bowiem rezultaty
opłakane. Dotyczy to także ńŻĺycb' form dokształcania czy doskonalenia
nauczycie1i instrumentalistóv/; w zestawieniu z procesem i rezu1tatami na-
ĺczania bldzi grozę.

kozdział następny część I Raportu: Kształcenie ogólnomuzyczne -
nauczycíele i nauczanie, autorstwa adiunkt Ewy Stachuĺskiej, budzi po-
ważny niepokój. Z jednej strony bowiem zarysowany pÍzez AutoĺĘ obĺaz
nauczanía podstaw wiedzy i umiejętności teoretyczĺo-mĺzycznych, zwŁasz-

" Poza występując}łni czasem względami baldziej złożon}mi, jest to niewątpliwie spla_
wa formalnego traktowania kwalifikacji pedagogicznych w niektórych akademiach i skutek
obligatoýnego traktowania kwestii zdob}.Wania tych kwalifikacji' Piszący te słowa bez_
skutecznie pĺzez wiele lat bronił kwalifikacji pedagogicznych Przed ''obligatoryjn}m upo"
1./szechníeniem''' niestery stało się. W Raporcie, w tej jego części znajduje się potlvieldzenie
nietlafności takich lozwiązań (co b1łrajmniej satysfakcji nie daje!)'
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cza solfeżor^rych, został przedstav/íony w sposób potwieĺdzający wysoki po-
ziom kompetencji nauczycieli (na ogół z wysokimi i w1ĺnaganymi kwalifi-
kacjami), jak również w oparciu o kompetentnie pĺzygoto'\^/ane pÍogramy
podręczniki, materiĄ m1fzyczne' sposoby sprawdzania wyników, wystaĺ-
czająCy przydział czasu i możliwość stosowania elastycznej organizacji na-
uczania. Z dľugiej zaś, właśnie z opracowania E. Stachurskiej wynika dość
stereotypowy i jednostronnie (z maĘmi wyjątkami) zachowawczy obÍaz te-
go nauczanía, brak otwaĺcia na noIJVe czy po prostu inne, ale dawno spraw-
dzone w świecie koncepcje (np. metodę relatywną), wreszcie łrry'razisty
obraz bĺaku rzecz}rľistych osiągnięć w nauczaniu podstaÝV teorii muzyki
v/ skali szerszej, i na poziomie vvyższym niż zbliżoĺy do ledwie średniego
(w kategoriach norm testolĄT/ch) ' Jeżeli dodamy do tego vuy'azicie pĺzez
Autorkę przedstawiony pĺoblem nieumiejętności uczniów ÝV zastosowaniu
zdobywanej wiedzy w bardziej złożonych zadaniach z zalĺľesĺ tej samej
dziedziny (nie mówiąc o z reg1ły braku umiejętności zastosowań wiedzy
teoretycznej w pĺaktyce uczenia się w czy w ogóle innych pĺzedmiotów,
zwłaszcza praktyczno-muzycznych), to wspomniany na wstępie tego punk-
tu podsumov/ania niepokój jest uzasadnion5ĺ I pogłębiony, jak w prz1pad-
ku rozdziafu o instrumenta1istach, sondażem postav/ nauczycieli wobec
tych problemów, opinii o ich przyczynach itp. Znó\^r mamy do cz1nienia
z szukaniem v/iny ĺ/ .. ' sposobie konstruowania i stosowania testółV czy
sprawdzianów (może i w pewn}Ťn stopniu sfusznie), w braku... dobrych
podręczníków (choć chyba te, któĺe są do dyspozycji, nie budzą większych
zastrzeżeń', zvvłaszcza gdy czyta się w tej części Raportrr o zasięgu ich zasto-
sowania, jak w przypadku np. podręczníków Marii Wacholc' w sposobach
przeprov/adzania w szerszej skali badań nad w1łrikami ĺauczania ptzez
nadzór szko1ny itp.

AJe w Raporcie (w omawianej jego częścí) są również akcenty na'
strajające opĘmistycznie - to na pĺzykład srÝVierdzona v/ dużym procen-
cie opinia nauczycie1i-teoretyków o trafności zintegÍo]^ranego nauczania
(np. kształcenia sfuchu z rytmiką), ]Mpĺov/adzonego reformą jeszcze w la-
tach 70., niestety v/ praktyce stoso\ /anego (mimo braku przeciv/wska-
zań) w dość ograniczon}m zakresie, podobnie jak stosowanie wspomnianej

',metody 
re1atywnej'', z której (dla siebie, w sensie wzbogacania własne_

go v/aĺsztatu pľacy) korzysta sporo nauczycie1i (choć szkoda, że jĺż ,,d|a
uczniów'' raczej níe!). Szkoda, bo ma ona znacznie większe i pełniejsze
zastosowanie niż się na ogół u nas sądzír. I tu więc narzuca się z siłą oczy-

a Jest to pĺzede wszystkim spravýa tzv/. słuchu funłcjonalnego, który nie tylko nic jcst]

kształcony w przedmiocie kształcenie sfuchu, ale w ogóle jest pomijany w podstawaclr teo"
ĺetycznych i pĺaktyce naszej muzycznej pedagogiki (podobniejak,,metoda relatywna''), llli"
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l,4/istości potrzeba przemyślenia na no\^/o sposobów kształcenia nauczycieli'
podjęcia tego zagadnienia nie ýko w obrębie swoich własnych dyscyplin
i środowisk, a1e także ,'interdyscyplinarnie'' czy jak by to jeszcze dało się
vĺyrazić. Na przykład we wspóln1rn namyśle i dyskusji między nauczycie_
lami instrumentu i teorii mtzyki otaz oczpvíście w dyskusjí między decy-
dentami w zakresie systemu kształcenia nauczycieli!

Część IY Raportu to opracowanie pt. samodoskonalenie systemu, au_
torstwa Jarosława Domagabł oparte niemal wyłącznie na ł'yĺrikach ogól-
nopolskiej ankiety elektronicznej, zaadresowanej tym razem nie do na-
uczycie1i ýko dyrektorów szkół muzycznych I stopnia, ale także na oso'
bistych doświadczeniach i poglądach Autoľa jako również dyrektora placó-
wek szkolnictwa muzycznego (te jednak posŁĺżyý ruczej do konstruowa-
nia ankiety i pomogĘ Autorowi interpretować wĺrniki). W każdyn razie
z opracowania v,,yłania się po raz kolejny obraz naszego systemu z jego
zaletami, ale i mankamentami, wĺrłnagającymi naprawy (samodoskonale-
nia?). Jest to tym razem obraz szkolnictwa z w.razisĺ]m (zamierzon;łn)
akcentem na te aspekty funkcjonowania systemuJ które mają bezpośľedni
związek ze środowiskami szkółs' z ich funkcją upowszechnieniową í co naj-
ważniejsze z zagadnieniami modelowymi. Ptzyzĺajmy, że obraz ten rysuje
się bogato i wie1ostronnie, choć _ podobnie jak w poprzednich częściach _
zaskakuje tradycjonalnością i niechęcią do innowacji na pĺzykład. Świad-
czy o tym to, iż mimo istniejąrych podstaw praĺmych w naszJrm szkolnic_
rwie muzyczn}.rn I st. niema1 zupełnie brak. . . elĺsperymentów i innych spo-
sobów poszukiwania lepszych niż istniejące rozwiązaĺ oĺganizacyjno-pro-
gramowych. Istniejące i zrelacjonowane przez Autora cztery eksper}Tnenťy
(w tym dwie tzw. szkoĘ aÍtystyczne o pĺofilu muzycznJłnJ a zatazem pla-
stycznyrnJ także teatĺalno-literackim ijedna chóralna), to niemal \^/szystko,
co pod 6łn względem w naszym szkolnictwie się dzíeje. Być może dla'
tego, że brak do tego zachęty i środków finansowTch. Że taka przyczyna
może mieć miejsce, świadczy z kolei bogactwo rozwiązań w zakresie orga-
nizov/ania się poszczególnych środowisk wokół szkoły w celu wspierania

żej spÍa'Wę ,,słuchu funkcjonalnego'' pĺzedstawiłem 'W studium Metodą reĹąWna w ksztął-
ceniu słuchu funkcjonalnego, |w''l Kodalyowskie inspiracje II. Doświadczenia polskie, ted. Mi-
rosława Jankowska, UMFC, Warszawa 2008, s' 17-41.

5 choć tu łvłaśnie tlš,,r'i też pewien mankament całości Roporru, nie tylko części IV - ten,
mianowicie, że niedostatecznie ođľóżnia, różnicuje te środowiska W zależności np. od wiel-
kości miasta, podległości szkoý (czy np. podlega MinisteÍst\,1'u _ z reguĘ tak) czyjednostce
samoEądu teĄ'torialnego; także w sensie qpu szkoły (z przedmiotami o8ólnokształcąc}Tni
czy bez' po\,\riązanej ze szkołą II st. czy ,'samoistnej'' itp'). Mankament ten związany jest
z bĺakieĺn czasu na pełniejsze lozwinięcie i zgłębienie pĺoblemów z tego kontekstu W}:oika-
iacvch.
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jej działalności (ok. 130 fundacjí i stowarzyszeń to rzeczylviście liczba im-
ponująca í świadectwo wielkiego doceniania ro1i szkoły muzycznej) ' Tak-
że rolę tę dobrze ukazuje wspóĘraca z inn}łni organizacjami, instytucja-
mi czy wpĺost np. zespołami muzycznymi (chóry oĺkiestry), wzajemnie się
wspierająqłni (ze szkołą) w upowszechnieniu kultury muzycznej. Choć też
prawda, że to poż1łeczĺe współdzíałanie jest z kolei ograniczane względa-
mi foĺma1no-pĺawnymi (rzecz do zmiany!)' Taka wspóĘraca ma przecież
zĺaczeĺie nie tylko ,,upowszechnieniowe'' - jest terenem działalności waż-
n1ĺn edukacyjnie (moty\^/acÍnie, praktycznie, arrysrycznie) zarówno d1a

uczniów, jak i nauczycieli, zwłaszczaw mniejszych, ođda1onych od centrów
ku1tury muzycznej środowiskach.

D1atego też szkoý (í sfusznie!) rozwíjają własną działalność koncerto_
wą popu1aryzującą muzykę, pĺezentującą swe ,,ta1enty'', pozyskującą także
w1'bitnych artystóW dla zaprezentowania (bezpośrednio, ,,na żywo'') wiel'
kiej sztuki swej małej, peryferyjnej często społeczności, także społeczności
szkoĘ Nie pľzypadkowo szkoĘ muzyczne, zwłaszcza I st., wielokrotnie
w różnych studiach i esejach określane są mianem ,,małych filharmonii'',
zwłaszcza że coraz częściej dysponują odpo\Ą/íednimi dla tego celu salamí.

Stąd kĺok do jeszcze jednej foĺmy aktywności ,,zewnętrznej", upo-
wszechnieniowej szkół muzyczĺych I st. _ współpracy ze szkołami ogó1-
nokształcącir-łni (w formie koncertów w tych szkołach lub dla nich, wspó1-
nych inicjatyw aĺtystycznych Ltp. _ rozđział [V bogato je dokumentuje).
Współpracy niezmiernie ważnej, bo dającej vrymieĺne korzyści obu stro-
nom. D1a szkół ogó1nokształcących jest to rł'ypełnienie coraz tragiczniej-
szej luki po ,,wychowaniu muzycznym'' czy nauce muzyki, dziś bęđąc1łni
w szkolnictwie oś^/iatol^Tm w zaniku. D1a szkőL mlzycznych to naturalna
możliwość jakże potrzebnego poszerzaĺia bazy rekĺutaryjnej, źródło często
bardzo zdolnych kandydatów do szkoĘ także jeszcze jedno pole 

',praktyki
artystycznej'' czy działalności upowsZechnieniowej.

Ale jest jeszcze jeden dowód na to (też wy'aziście wyłania się z opra-
cowania J. DomagaĘ), że szkołom muzyczn}.rn jest potĺzebny (i Ą,rľo od-
czuwany w wielu środowiskach) rozwój innych form kształcenia niż ten,
za.'Narty !'I ogólnie oborfiązujących normach formalno-pľawnych. Mam
na myś1i ,,przybudówki'' W postaci ognisk muzycznych, przedszkoli mu-
zyczÍrych i innych form stałego, a nie íncydentalnego oddziaływania na
środowisko, zapewniania szerszych niż w szko1e (o limitowanych miej-
scach) możliwości kształcenia (także w innej formie czy zakĺesie, nie
mówiąc o ukierunkowaníu), szerszych i lepszych możliwości pozyskiwa-
nia szczegó1nie uzdolníonych, a1e i w jakiś sposób pľzygotowanych kan-
dydatów do nauki w szkole itp' Ankieta i opracowanie przyÍloszą rue-
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czywíście imponujący (także ilościowo) przeg1ąd tego rodzaju inicjatyw,
które nie tylko wzbogacają ofertę szkoły i jej dzíałalności edukaryjno-
upowszechnieniowej, ale w jakimś stopniu sfużą samej szkole, wzbogaca-
ją jej wewnętrzny system edukaryjny' pozwalają na 1epsze w1zkoĺzystanie
i związanie ze szkołą i środowiskiem kadry muzyków itp.

Rzecz charakterystyczĹa, z opracowania J. DomagaĘ vq'nika jednak
i to (biorąc rzecz staťysrycznie), że gdy nawet szkoła ma zag-\^/arantov/a-

ne odpowiednimi przepisami takie v/ewnętrzne możliwości wzbogacania
oferty edukacyjnej w postací na przykład oferty przedmiotów nadobowiąz-
kowych, rłychodzenía naprzeciw indyłvidualnym potrzebom uczniów - ko-
rzysta z niej ĺzadko lub wcale.

Ta konstatacja prowadzi nas do jednej jeszcze kwestii, która została wy-
raziścíe ukazana W opracowaniu. To kluczowa d]a szkolnictwa muzycznego
(nie ýko I stopnia) kwestia organizacji muzykowania zespołowego. Mimo
wielu zabiegów, m.in.',eksperyłnentalnej reformý' z Lat 7 o -, stwarzaj ąrych
zachęry do organizowania maĘh, różnoĺodnych zespołów tak, by ucznio-
wie o różn}łn zaawansowaniu i z ńżnych specjalności mogli się nie ýko
wprawiać, ale i vvyż:yvvać, rozsmakow1ĺľać w muzykowaniu zespołot1m,
sta1e dominuje sakĺamentalna oĺkiestÍa i niewiele więcej' A jest to spra_

wa (zwraca na nią uwagę wielu d1ľektorów) nie tylko tych niejako do-
datkowych walorów nauki w szkole muzycznej, a1e dla znacznego odsetka
(bardzo wysokiego) uczniów wręcz sprawa sensu, podstawowej motywacji
uczenia się w szkole muzycznej. Ale co zrobić, jeśli dla szkoĘ i dla większo-
ści nauczycieli ínstrumentalistów (i nie qylko), tym sensem jest ind1ĺľidu-
alny sukces w nauce gqŕ, solistyczny konkursowy itp., także w znaczeniu
pĺzydatności do dalszego muzycznego kształcenia? (główne kĺyterium suk-
cesu szkoĘ _ procent przýęrych na szczebe1 wyższy|) - Raport w części IV
dobrze ukazuje tę kontroweĺsję, choć. zaĺazem sugeruje (opiniami dyľek-
torów szkół) chyba niezb1t trafny sposób jej rozwiązania. Czy byłoby nim
rzecz}'wiście dzielenie szkoĘ na nuľt (poziom oddział, dział) ,,solistyczny'',
zawodowy lub temu podobne, i ,,umuzykalniający'', jak chce wielu?

Podobnie, choć nie tak drastyczníe, przedstawia się kwestia dzie1enia
szkoĘ na różne nurty czy đzlaĘ z punktu widzenia nauki podstaw teo-
rií muzyki, zwłaszcza kształcenia sfuchu _ i tu też kłopory wielu uczniów
z tą dziedziną nauki w szko1e muzycznej, niemożność wybicia się ponad
poziom ,'niżej śĺedni'' prowadzi wie1u dyľektorów (nauczycie1i także _ vide
poprzednie rozđziały) do wniosku o wyodrębnienie w szkołach mnzycz-
nych dziafu umuzýalniającego. Pomijając już absurdalność takich v'nio-

' Postawa niewątpliwie W1riesiona z &yższych uczelni muzycznych.
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sków (zwłaszcza z punktu v/idzenia poziomu zdolności czy osiągnięć) i dys-
kĺedytujące rozumienie pojęcia ,,umuzykalnienie'', są onĚ nie do przýęcia
z punktu widzenia samej istoty edukacji i pĺaw rozwojowych dzieci i mło-
dzieży Nie można na tak v/czesnym etapie stwierdzić z całą pewnością,
kto do czego się nadaje, jakie będzie miał osiągnięcia, jak rozwiną się je-
go motywacje, zainteresowania, talent ítp. Szkoła, każda szkoła, muzycz-
na- w szczególności, jest i powinna być szansą (oby jak najszeĺszą i naj-
pełniejszą) wykrystalizowania się pĺedyspozycji ĺcznia, nauczenia się nió-
zbędnych dla tego celu podstaw wieđzy i umiejętności (a może umiejęt-
ności í wiedzy, w nasz}Ąn przypadku?), ĺozwinięcia nie tylko konkretnych
motywacji, ale i ogólniejszych, perspektywicznych i głębszych zaintereso-
wań, a nawet zamĹłowań:. ptzeżycia, posmakowania pielwszych (indpvidu-
alnych, ale pĺzecież także zespołowych) sukcesów; zrozumlenia nie Mko
tego, ,,czyrn jest dla mnie muzyka, ale i czym jest muzyka, którą ja mogę
dać ludziom''.

opracowanie J. Domagały nie tylko przynosi zapis wspomnianych kon-
trowersji na tym tle, ale też ukazuj e, jakw rzeczywistości szkolnictwo nasze
taką szansę tworzy, jak _ choć motywacje i pomysĘ mogą być różne _ sta'
le tę szansę wzbogaca, a wzbogacając doskonali, samodoikona]i caĘ ĺasz
system szkolnictwa muzycznegor nie rylko I stopnia.

Ale część v Raportu _ Uczeń w systemie - od rekľutacji do okresu
poszkolnego, autoÍstwa Marii E. Twarowskiej, pĺzyrosi także wgląd w to,jak ten system działa' Główn}rm tematem tej części (rozdziałĺ) jest ,,ka-riera szkolna ucznia'' (też termin umowny' jednak w pedagogice mający
już prawo obyľatelstwa), czyli dĺoga, jaką przechodzi uczeń szkoły mu-
zycznej I st. od fazy rekutacyjnej do absolwenckiej czy raczej po_szkolnej,
bo nie zawsze chodzi o ucznia, który szkołę formalnie ukończył. Jest to
więc rozdział o klasycznym w peđagogice, nie tylko muzycznej' proble-
mie ,,sprawności kształcenia'' - tu podejmowanej w ujęciu specyficzn;łn,
W}praco]^/anJ.m poza tzw. systemem klasowołekcyjn1łn (który w szkolnic-
t\ł/ie muzyczn}Tn występuje w batd'zo ograniczon1..rn zakesie), z lwzg!ęd-
nieniem właśnie speq{iki dalece zind}r,rzidualizowanego, także formáhie
i organizacyjnie toku kształcenia w szkole muzycznej. Wypĺacowanie me-
todologii badawczej dla tego celu wĺ7magało zabiegów teoretycznych i eks-
perymentalnych' do których M. Twarowska się odwofuje, ale które także
z powodzeniem pĺzekształca i stosuje dla własnych celów, w ĺrłn prrypad-
ku dla celów Raporĺu.

Z badań Autoľki, właśnie dla tych celów, wyłania się obĺaz trudnej dro-
gi ucznia szkoły muzycznej, w której pomagają zdolności, ale nie zawsze
są one dobrze zdiagnozowane. Pomaga nauczyciel, ale i on nie zawsze do-
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brze rozezĺaje możli\^iości lcznia, zbyt często oczekuje od niego ... głów-
nie zdolności właśnie ]ub pilności czy pracowitości, jakby samych ż sie_
bie, związanych z faktem uczenia się muzyki i to w szkole muzyczĺej, bez
względu na pĺzykład na sposób postępowania z t}rn uczniem (tu, również
w ujęciu Autorki, wie]kie po1e do popisu dla rodziców i wspóĘrary szko-
Ę oraz nalczyciela z ľodzicami). Może najbardziej pomaga uczniowi tzw.
otwarty system kształcenia, który w wie1u szkołach (nie wszystkich' nieste-
ty) jest stosowany (m.in. pozostałość, także w sensie podsta.\^/ formalno-
prawnych) po .,reformie eksperymen ra lnej " z lat 70. IJczniowi pomaga
wreszcie ... konkretny i wysoki pľóg wpnagań, jaki jest w szkołach mu-
zyczĺych stosowany, co daje mu, na\^/et I,4/ prz}padku rezygnacji ze szkoý
przed jej ukończeniem lub niekont;,nuacji nauki nawet po jej ukończeniu,
satysfakcję z posiadania o'\^/ego,,podstawowego wykształcenra muzyczne-
go'', któĺe przydaje się po pĺostu w życil, w kontakcie z kulturą m1fzycz-
ną (nie tylko tzw. wysoką _ np. często badani uczniowie' pytani o sposób
wykorzystania owego wykształcenia muzycznego zdobytego w szkole, któ_
rej nie zdołali ukończyć, st\ł/ieľdzają, że najchętniej wykorzystaliby je jako
,,mrzycy rczrywkowi").

Część dnrga jest jednak także poświęcona zgłębieniu pĺzyczyn niskiej
sprawności naukí, charakteryzującej szkoły m:7zyczrre' jak pisze Autorka,
czasami bardzo niskiej i niczym nieuzasadnionej ' zresztą zróżnicowanej
w zależności od typu szkoý (z pionem ogólnokształcąc1'rn lub bez), po-
łożenia szkoý, jej organu założycielskiego itp. Mamy więc w tym rozdzia-
]e zarówno pogłębiony obĺaz 

'}ariery szkolnej'' ucznia szkoĘ mlszyczĺej,
jak i vrryraziście zaryso\,{řany temat do dalszych studiów, a także piękną zá-
chętę _ dla kandydatów do szkoĘ ich rodziców, nauczycieli i ,,kadry kie_
ĺowniczej'' - do zgłębiania sposobów radzenia sobie ze szkołą muzyczną,
pogłębiania znajomości jej specyfiki (systemu), sposobów rozwijania pro-
muzycznych motywacji, przede wszystkim jednak rozwijania tzw. nor/vocze_
snej pedagogiki. Myślę, że \^raĺto pol^/tóÍzyć okeślenie tej nov/oczesnoscl,
jakże trafnie a zarazem emocjonalnie w}ľażone w zakończeniu rczdziahs.
Wedfug Autorki pedagogika no\,voczesna to nauczanie ,,[... ] silnie pod-
budowane wiedzą i intuicją pedagogiczno-psychologi czną oÍaz czujnóścią
i refleksyjnością. Nowoczesne oznacza dziś ogarniające całą osobę ucznia
ijego najbliższe otoczenie. Nowoczesne oznacza dzĺś wspóĘracujące: cele
szkoły i oczekiwania rodziców muszą być spójne. Nowoczesne ozĺacza dziś
zmienne _ nadążające za światem i człowiekiem''.

Na rym tle takie zwłaszcza atrybuty szkoĘ jak na przykład dyplom, nie_
stety, w szkołach muzycznych często lekceważony nabiera innego znacze-
nia, wagi ,,cenzusu'' kultuĺalnego. A nawet sam fakt dostania sie do szkołv
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czy zapÍowadzenia tam dziecka jest już formą,,promocji kultura1nej'', także
rodzicóW rodziny, środowiska. Dlatego nie dziwi jeden z wniosków Autorki
moc]no zazĺaczonych na końcu opĺacowania, że z całą mocą należy prze-

ciwstawiać się tendencjom do dzíelenia szkoĘ I stopnia na poziomy czy
kierunki ,,umuzykalniające" otaz ,,zawod'owe'' iub tym podobne' Byłby to
rzecz}ryvíście początek upadku szkolnictwa, zwłaszcza I stopnia, droga do
zaprzepaszczeĺia jego dorobku i sensu istnienia.

ostatnia _ VI część Raportu, Psychologiczna sytuacja ucznia, autor_

stwa Anny A. G1uski, idzie jeszcze dalej, a1e nie tyle w głąb specyfiki syste_

mu szkolnictwa mlfzyczlego i miejsca w nim ucznia, ale wręcz w głąb ...
ucznia, a ściś1ej jego psychiki, uwikłanej czy poddanej oddział}ĺľaniu szko-

Ę Zgodnie z tematem, mamy wíęc pĺzede wszystkim pĺóbę vr,1'specy{ikowa_

nia typolłych trudności w nauce' re1acjí między uczniem a nauczycielem,
re1acji ,'uczeń _ szkoła'', a nawet ,,uczeń - muzyka" czy lczeí _ rodziĺa; ty-
powych problemów psychicznych i psychopedagogicznych' z którĺr-łni mu-
szą sobie radzić nauczycíele, ĺodzice, szkoła. W rł1miku badawczego ana1Ĺ

zowania tych relacji i pĺoblemów, w oparciu o ankietę wśród specjalístów

- psychologów i pedagogów szkolnych z kĺęgu szkolnictwa muzycznego _

powstaĘ barđzo ważne taksonomie tĺudności z uwzględnieniem ich wag,
a także modele radzeĺja sobie z nimi. Jest to nie ýko zysk poznawczy tej

części Rapoľtu, aie ważne ĺarzędzle do pľacy psychologów porađnianych
naszego szkolnictwa.

Ale ta ostatnia część Raporru jest również studium ukazująqłn, można
powíedzieć odkłamująqłn, zmitologizowaną nieco kwestię trudności spe-

cyficznych dla szkoły muzycznej, stresów, problemów adaptacýnych itp.
Autorka podkreśla, że ĺczeí szkoĘ muzycznej ma niejednokĺotnie i nieja-
ko z istory ĺzeczy pĺawo takie problemy stľesy i niepowodzenia przeżywać.

Musi się ty1ko naĺczyć z nimi' żyć, radzić sobie (np. z tremą), mieć satysfak_

cję z ich pokonywanía, hartować się niejako w ich przenłyciężaniu. A níe,
jak to czasem níestety bywa, \Ą'ynosić ze szkoĘ muzycznej jedyníe doświad'
czania negaq"vvne. Aptzecież radość z przezwryciężaĺia ptzeszkóô' i zmaga-
nia się z mateĺią (i duchem) muzyki, to również ważna cecha szkolnictwa
muzycznego, jedĺa z bardzo ístotnych racji jego bytu i ĺozwoju, podobníe
jak to, że szkolnictwo muzyczne stwarza niepowtaĺzalną (w każdym razie
u nas) szansę zmierzania się z prawdziwą muzyką i ,,wysoką sztuką'', także
szansę niesienia tej szruki ludzĺom.

lVnioski modelowe. Z przedstawionego Raporťu ijego podsumowania
wynika wiele wniosków mode1owych, czy1i odnoszących się do głównych

funkcji i struktu4 składających się na nasz system szkolnictwa muzycznego
I stopnía (stanowiącego zarazem ważne ogniv/o systemu trzystopniowego).
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Przedstawię dalej kilka'ĺvniosków wybĺanych, bglajmniej níewyczerpują-
cych wszystkich możliwych nauk í sugestii, wypĘwających z Raportu. Ich
wyciągnięcie zostawiamy Czytelnikom w całości.

1. Wydaje się konieczne dalsze rozwijanie właściwości naszego syste-
mu, które Zarysowane zostały jako ,'struktura otwarta'' i ,,nauczanie zinte-
growane''. Mają one swe zakorzenienie już w kilkudziesięciu latach prak-
tyk i doświadczeń (nie wszystkich szkół, niestety) , a|e Raport potwierdził
(M. T\^/aroÝvska) , że tam, gdzie szkoła otwiera się na różnorodne predys-
pozycje, przygotowanie' wieĘ motywacje lczni,a rozpocz1mającego naukę,
tam skuteczność, a więc i efektywność kształcenia jest wyższa, a więc i -
choćby ýko formalnie ujmowana _ spĺawność. Jest to '\,4/ażne z punktu
widzenia polityki oświatowej' np. nakładóW finansowych na kształcenie,
gospodaro\ /anie nimi, ale przede wszystkim z punktu widzenia ucznia, roz-
woju jego zdolności, motywacji i osiągnięć. Sprawa ta koresponduje z tpni
zabiegami wielu szkół, któĺe staĺają się raczej zwiększać bazę ĺekrutacy'-
ną' przygotowy\^/ać kandydatów (pĺzedszkola itp.) , ĺiż|iczyć' na precyzy1ne
ĺarzędzia diagnozy uzdo1nień (edno drugiego zreszÍą nie wyklucza). A]e
sprawa także koresponduje z badaniami, obserwacjami czy opíniami, doty-
cząc1łni tak zdawałoby się formalnej sprarły, jak ,,dyplom'' szkoĘ mlzycz-
nej I stopnia. Z dawnych badan, także z Raportu (M. TWarowska, A. Gluska)
rł1níka, że d1a wie1u uczniów moż1iwość (realność) dostania się do szko-
Ę muzycznej, a potem uzyskania dyplomu (choćby bez planu konqĺruacji
nauki muzyki) jest sama w sobie cz;nnikiem ambicjonalnym, motyurują-
cym do nauki, poprawiającym fĺekwencję, pracę nađ sobą ułatwiającym
przezwyclężanie typowych dla szkoły muzyczĺej trudności (np. w godze-
niu dwóch szkół, ćwiczeniu) itp'

Ale tu pojawia się pytanie niezwykle istotne? Czy w szkole muzycznej
I stopnia d1plom powinien, jak dotychczas, zawierać ýko jeden akcent -
na przedmiot głóvrłny? Tak jak i ten pĺzedmioq czyli instrumenq może być
różny i w ocz1łvisry sposób różnie opanowany (na poziomie I stopnia!),
to czy nie może być d1plom zróżnicowany: np' Z akcentem na instrument'
na muzykowanie zespołowe, na przedmioty ogólnomuzyczne, jeszcze może
lnaczel !'

' W szkole muzycznej II stopnia, nie mówiąc o wyższej uczelni muzycznej, mamyjuż do
czyĺlienía z wydziałami, różnicując1'ĺni zaĺówno załres kztałcenia, jak i ĺ1ĺnagań wstęp-
nych czy końcoĺrych; na poziomie szkoý m]uzycŻnej I stopnia nie wydaje się to ani celowe
ani możliwe. Ale zĺóżnicowanie w}.nagań dyplomoĺych' podobnie jak to stosuje się w od-
niesieniu do tzlv' standardów ĺr}ma8ań z przedmiotów maturalnych, choć trudne, ale jest
możliwe; na przykład pĺacowaliśmy nad t}m z powodzeniem w gronie nauczycieli _ teo-
Ietykóq także I stopnia, na seminaÍium CEA na temat Standardów vryrmagań z zakresu
kształcenia ogólnomuzycznego łV Jalocinie w ĺ 2004'
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2' Zkolei ,,ĺaĺczanie zintegrowane" , zwłaszczaw odniesieniu do kształ-
cenia sfuchu i rytmiki, jest niewątpliwie drogą do usprawnienia organĹ
zacyjnego (dzieciom łatwiej jest ĺp. łączyć naukę pĺzedmiotów ogólno-
kształcących zjedn1m przedmiotem tzw. teoretyczn1łn niż kilkoma, choćby
đwoma), ale także progÍamol/Vo-metodycznego tych przedmiotów, które _

zwłaszcza w odniesieniu do dzieci młodszych _ mogą z powodzeniem sta-

nowić pewną korzystną jedność (w wie1u pĺzypadkach stanowią _ E. Sta_

churska). Mogą być też w tej formie nauczane z większym nawiązaniem do

,,prakryki muzykowania" np. w formie muzycznej ekspresji ruchu, co wszel-
kim elementom teorii muzyki w kształceniu ogólnomuzyczn1łn może rylko
wyjść na zdrowie'

Poza ĺ;łn jest jeszcze jeđna spĺawa. ,,Nauczanie zintegrowane'' to nie
tylko kwestia łączenia przedmiotów takich czy innych, pokrewnych czy
wzajemnie sobie sfużąrych zakesów wiedzy czy umiejętności. To idea pe-

dagogiczna (wyľodząca się z tzw. strukturalizmu), sięgająca podstaw na-

szej psychiki, zwłaszcza związków poznanía i działania, a także emocji. Ak-
tua1na także w odniesieniu đo muzyki, sposobów uczenia się jej, uprawia-
nia, percepcji, tworzenia, wykonyłvania (interpretacja), popularyzowania
ię. Myślę, że właśnie szkoła muzyczna I stopnia mogłaby być wdzięcznym
po1em do poszukiwania rozwiązan integrujących te sfery,,dziedziny muzy-
ki'', i to nie tylko w obĺębie dydakryki, i nie ty1ko ,,Íeoretlcznego" . zIesztą
wiele takich rozwlązail szkoła znajduje, o cz}łn ĺównież zaświadczają ĺa'
sze badania dla celów Raporĺu.

3. Niezmierníe ważn}łn i jakże aktua1n1łn zagadnieniem, również od
lat nurtując1.ĺn nasze szkolnictwo I stopnia, jest muzykowanie zespołowe.
Nie może być dŁużej,jak obecnie, traktowane jako dodatek do nauki gry

na instrumencie czy jej zwieńczenie.8 Pĺzeciwnie, powinno być stopniowo
łprowadzane obok ind1rľidualnej nauki gry ale i w związkll z nią podob-

nie jak i w związkĺ z postępami uczniów w opanowaniu podstaw wiedzy
z teorii muzyki, zwłaszcza umiejętnoścí so1feżorł1ich.y

8 Notabene, w amerykańskiej a zwłaszcza tzw. Goĺdonowskiej metodzie ĺozwijania mu
zykowania zespołowego to Iaczej nauczanie na instrumencie jest dodatłiem do tego muzy-

kowania (na wczesnych etapach kształcenia)' Niestet}a u nas istnieje dla takiego podejścia

nikłe (ak dorychczas) zainteÍesoyr'anie, gdyż uważa się, żejest to laczej . . . zbioĺowa nauka
gry na instĺumencie (co jest niepofozumieniem, skądinąd utrwalanym zaĺówno przez oso-

by niezorientowane, jał i niezbľ fortunne tfumaczenie, naz}'wanie i Plezentowanie te8o

podejścia w litelatuÉe).
9 To właśnie solfeż jako przedmiot nauki konserwatoryjnej zlodził się w dawnych wie-

kach jako pomoc w cz}taniu muzyki i gIaniu jej na ins ľumencie I A dopiero póżniej - w czy-

taniu nut głosem w śpiewie chóIaln}Ťn.
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Rozwój muzykowania zespołowego od możliwie wczesnego okĺe-
su kształcenia to zarówno .\,4/zbo8acenie środków muzycznego rozIll/oJu
uczniów, ich umiejętności i osobistych doświadczeń muzycznych _ i^yko
nawczych, jak í pogłębianie społecznych i estetycznych przeżyć związanych
z ml:zyką, jej tworzeniem, odbiorem i popularyzacją wdrażanie do współ-
działania i współodpowiedzialności; także jako ukonkretnienie głównego
nurtu zawodu muzyka.

Inna spĺawa _ to rozwiązanie problemów metodycznych i repertuaĺo_
wych,- także kadĺowych i organizaryjnych, i skooĺdynowanie muzykowania
Zespoło'\^/ego. A także skoordynowanie tego nurtu z inn1łni' zwłaszcza z in-
dywidualną nauką gry i nauką podstaw muzycznej wieázy składających się
raze'm z mlszykowaniem zespołobym na .Wielostronny i intensyrľny mode1
nauki muzyki w wydaniu szkoĘ muzycznej. Wspomniane skoord1mowanie,
a na'\^/et w jakimś sensie zintegro.\^/anie powinno być pĺzedmiotem tĺoski
í- stałej wspóĘracy w gronie nauczycielskim każdej szkoĘ nadaje się też
doskonale jako przedmiot ekspe4łnentów, innowacii itp.

4. Wysoce korzystn1ĺn dla rozwoju 
'yst"rrru 

,"Ĺolrri.twa muzycznego
I stop'nia i jednocześnie pilnym ĺozwiązaniem wydaje się stwoĺzenie pod-
sta14/ foÍmalno-prawnych dla wsp óInych z różnymi insry'tucjami śĺodowiska
szkoĘ inicjatyw upowszechnieniowych i edukacýnych (np. dla wspóŕpĺacy
z Domem Kultury ]nspektoratem 1 szkołami oświaty itp.), co zresztą postu-
lują liczni dyrektoĺzy szkőł mĺzycznych w zĺefeĺowanej w cz. Iv Raportu
ankiecie (J. Domagała) ' Zwłaszcza wspóĘraca z instancjami oświaty by_
łaby ze wszech miar wskazana - szkolnictwo ogólnoksztáłcące przechodzi
coraz głębszą zapaść w dziedziníe wychowania estetycznego, W qłn mu_
zycznego (są teĺaz inne pĺiorytety: języki, infoĺmatyka, pĺzedmioty ścisłe),
zatőwno pro8ramową, jak i kadrową. Wzorem bardzo skutecznei f o rmv
wspierania szkoĘ ogólnokształcącej w dzíedzinie edukacji muzycznej mogą
by-ć brytyjskie (choć nie tylko) tzw. Lokalne Centra Muźyczne, które obok
własnej działalności edukacyjnej (przypominającej niecó pľaktykę niektó-
rych'naszych szkół muzycznych) rozwijają działalność wspieĺającą placów-
ki oświatowe na zasadzie tzw. nauczycieli-pery?aterykóWlo ce.'iia tut ie
mogą istnieć' jak to ma miejsce np. w Wíelkiej Brytanii, osobno, jako nie-
zależne instytucje pryvvatne' a1e także jako p1acówki powiązane z władza-
mi oświatow1mi. U nas mogĘby na przykład działać również w Dowiaza-
nill ze szkołami muzyczn1łni. lch ogromną zaletą jest docieranie do cäłej
lokalnej sieci szkół (ogólnokształcących), wspieranie ich nauczycielĺ (mu-

. _ 

rc ylde książka: Po wszechna edukaĘa muzyczną. oboi,tązekczy szonsa2, Íed. W Jankowski
i W-Łabanow, MSCDN oraz ,,Fundacja Muzyka jest dla wizystkl-ch", waĺszawa zo06, s. 128.
Aneks (ELCEM _ Lokalne centĺum Muzyki _ projekt).
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Zyki) V/ podejmowaniu ambitniejszych pÍogramóW czy inicjatyw muizycz-
nych (np. urystawianie oratoriów dziecięcych i tym podobnych), nauczaniu
gry na różnych instrumentach, prov/adzeniu Zespołów itp ' Zaletą Centrólv
jest także ł\T/korzysty1a/anie lokalnego potencjału muzyczne8oJ tykreowa-
nie wręcz zawodu ,,perypatetycznego nauczycie1a'' (czy1i dochodzącego czy
ruczej dojeżdżającego), w ogóle poszeÍzanie ,,Ę'nku pĺacy'' muzýom i na-
uczycielom muzyki.

Nasza sieć szkolna (zarówno szkół I stopnia, jak i szkół ogólnoksztaŁ
cących (ak to w}'nika chociażby z ustaleń M' Jankowskiej w I części Ra-
poľtu) pozvralałaby bez trudu na t\^/oĺzenie takich centrów _ na razie np.
w trybie eksperyłnentów i wspóĘracy szkół mlzycznych i ogó1nokształ-
cących, w perspektywie również na zasadzie stałego elementu (ogniwa)
powszechnej edukacji mĺzycznej. Nie ty1ko zyskałaby na tym promocyj_
no-środowiskowa czy raczej ku]tuľotwóĺcza czy upowszechnieniowa ro1a
szkőŁ muzyczĺych, ale także _ po pÍostu _ środowisko muzyków. 

',Rynekpracy rysuje tu się bowiem ogromny'', ale pĺzy zapewnieniu odpowiednich
podstaw formalno-prawnych.

5. Ęch kilka wniosków modelowych (powtóĺzmy _ sformułowanych
raczej przykadowo niż *yczerpująrych ĺóżne sugestíe, vrynikające z Ro-
portu), vrymaga uzupełnienia o jeden pĺ4najmniej. Chodzi o sprawęJ Wy-
kłaczającą, co prawda, poza zagadnienia modelowe _ systemo]^/e _ samego
szkolnictwa I stopnia, ale z zagadnieniami tymi ściśle związaną, wręcz je
warunkującą. Chodzi o konieczne zmiany w naszyĺn systemie kształcenia
nauczycieli muzyki, a ściślej nauczycieli różnych muzycznych przedmiotó]^r
dla potrzeb muzycznego szkolnictwa I stopnia. Kształcimy dobrze wielu
muzyków, a1e, jak to wĺrnika chociażby z R(Iportu, nie kształcimy nauczy-
cieli. Dajemy im (wszystkím) co prawda przygotowanie psychologiczno-
-pedagogiczne i metodyczne, ale jak można się przekonać, chociażby z Ra-
portu, jest to przygotov/anie raczej formalne niż rzeczryiste (M. Chmu-
rzyńska). By system szkolnictwa rozwijał się, ístníeje konieczność stwoÍze-
nia innego systemu: kształcenia (a także dokształcania i doskonalenia) na_
uczycieli, nastala/ionego nie ýko na realizacje wgnienionych wyżej funkcji
szkolnictwa, ale także na speqficzne potĺzeby szkolnictwa, a prry.rrajmniej
uwzględniającego te potÍzeby Wyznaczają je trzy łq.'ĺnienione już podsta-
wowe nurry ksztalcenia w szkole muzycznej.

A' Nurt pierrł/szy, można powiedzieć tradycýny, to nurt kształcenia na'
uczycieli gry na instrumentach. Tradyýny, bo przecież bazujący na ístnie-
jącym od lat kształceniu muzyków instrumentalistów. A]e musi to być za-
razem nurt nowy, uwzględniający specy{ikę pracy z mał;łn dzieckiem, na-
uczania, aie bardzíej kierowania jego na poły nieformalnyn uczeniem się,
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w któr}Ťn zabawa łączy się z wdrażaniem do prary i ćwiczenia' śpiewanie
poprzedza granie, granie ze sfuchu _ czytaĺie z nut. Etap ten powinien być
przede wszystkím radosnpn muzycznyÍn dośwíadczeniem, pÍzezyciem dla
dziecka i źľódłem dumy z postępów ,,pociechý' dla jego rodziców (o dziad-
kach nie wspominając) ' A wprowadzanie _ Wzorem i na mocy Íozpotzą-
dzeń ośwíatowych _ również do szkół mltycznych dzieci 6łetnich, jeszcze
wagę i speryfikę tego okesu podkreśla i wyznacza.

Nie rozwijając tego \,1/ątku dalej, zwłaszcza z punktu widzenia naucza-
nia w okresie późniejszyn, ale ciągle ,,podstawovlym'', zwróćmy uwagę
na chociażby rylko społeczno-emocjonalne, adaptacyjne i wychowawcze
aspekty tego nauczania, o których jest szeĺzej mowa aż 'ÝV trzech tozdzia-
łach Raportu. Studia czy kuĺsy pĺzygotowujące nauczyciela instrumenta-
listę muszą to '\,ł/szystko uwzględníać. ] teoretycznie, i praktycznie _ jaĘ
w jaki sposób to już inne zagadnienie.

B. Podobnie spra\ffa ma się w odniesieniu do kształcenia (dla tego
etapu) nauczycieli przedmiotów (byłoby lepiej powiedzieć _ przedmiotu)
o specjalności ogólnomuzycznej. Tu niewątpliwie, zwłaszczaw zabesie od-
wofująqłn się do koncepcji Daicĺoze'a, sprawa jest łatwiejsza. Choć też nie
bez pľoblemów _ ĺf}rpracol//ana u nas metodyka rytmiki zamyka nauczanie
jej w ĺamach odrębnego przedmiotu' gdy w swej istocie i genezie jest to
właśnie metoda, jedna z metod bardzo pĺzydatnych vi pracy z dzieckiem
i nie rylko. Podobnie zresztą (choć na innych zasadach) ,,ograniczone me-
todyczn1e'' jest kształcenie sfuchu _ powiązanie wzajemne już tylko tych
dwóch pĺzedmiotó'\,4ŕ, nawet bez stosovĺania rozÝViązań polegających na ich
zintegĺowan5.'rn nauczaniu, nastręcza wiele kłopotów (zwłaszcza u części
kadry nauczającej _ przedstawia je rozđział V autoÍsťWa EWy Stachurskiej).
A gdyby jeszcze _ Wzorem coĺaz większej liczby kajów _ wprowadzono
choćby ty1ko w pel/Vnym zakresie metodę relarywną, zadanie d1a ucze1ni
kształcąrych nauczycie1i rysowałoby się jako zadanie baĺdzo poważne i na
lata doświadczeń.

C. W końcu, sprawa przygotowania nauczycielí instrumentalistów (tych
przede wszystkím chyba?) do prowadzenia muzykowania zespołowego' To
trudne zadanie' Z prowadzeniem orkiestry czy chóĺu problemu tego nie ma
(chyba nie ma?), ale maĘch form muzykowania, w dodatku o elementar-
nym i zróżnicowanpn poziomie zaawansowania uczniów (a nie kameĺalĹ
styki, jak to sfoĺmułowano w niedawno ogłoszonych planach reformy szkół
I st.!), pĺoblem jest i dfugo będzie istniał _ brak repertuaru, bo probiemy
orgaĺizacji, bo właśnie brak nauczycieli! Trudności się piętrzą. Ale jeżeli
przypomnimy sobie podrozdział VI autorstwa Anny Gluski o t}łn m.ín', że
uczniowie w szkole muzycznej mają pĺawo mieć trudności tak samo jak
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mają prawo mieć satysfakcję z ich pokonywania' rv}łníenione .y{ýżej zad,a-
nia tym bardziej tak tĺzeba traktoÝVać _ jako wielkie zadaÍia, ale i jako
niemal poko1eniowe wyzwanie dia tych, któr1ĺn na sercu leży stan i ĺozwój
naszeSo systemu szkolnictwa muzycznego.


