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1. Przedmiot 

Nazwa przedmiotu  

w języku polskim 

Dydaktyka przedmiotu muzyka 

Nazwa przedmiotu 

w języku angielskim 

Principles of Music Education 

Język wykładowy polski 

Status przedmiotu Specjalnościowy 

Kod przedmiotu  

Rok i semestr Rok 1 i 2 , semestr 2-4 

 

 

2. Forma i miejsce zajęć, liczba godzin i punktów ECTS w planie studiów  

 

Wykład Ćwiczenia Konwersatorium Praktyka Punkty ECTS Miejsce zajęć 

75    7 Sala dydaktyczna 

 

3. Cele przedmiotu 
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1.  Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu dydaktyki muzycznej. Poprzez zajęcia wyka-
zanie roli muzyki praktyce pedagogicznej. Przygotowanie merytoryczne i praktyczne do realizacji 

zadań w zakresie edukacji muzycznej. Zajęcia wyposażą studenta w umiejętność samodzielnego i 
twórczego podejścia do problemu projektowania dydaktycznego, oraz rozwinięcie umiejętności ko-
munikacji i pracy w grupie. 

 

 

4. Wymagania wstępne 

1. brak 

 

5. Przedmiotowe efekty uczenia  

Kod efektu 

uczenia się 

przedmiotu 

Efekty uczenia się dla zajęć: Kod efektu ucze-

nia się kierunku 

Wiedza (W) 

Wiedza – W1  podstawowe procesy zachodzące w edukacji muzycznej oraz jej 

związki z innymi dyscyplinami wychowania estetycznego 

K_W03, K_W04 

W2 najważniejsze koncepcje pedagogiki oraz ich zastosowanie prak-
tyczne w edukacji muzycznej 

K_W03, K_W04 

   

Umiejętności (U) 

Umiejętności 

– U1 
 Rozwiązywać sytuacje trudne wychowawczo oraz wzbudzić cieka-

wość, aktywność i dociekliwość poznawczą . 

K_U13 

U2 Projektować zajęcia edukacyjne: lekcje muzyki i zajęcia artystyczne: 

określa cele, dobiera odpowiednio treści, buduje strukturę lekcji, 

dobiera metody i formy pracy, projektuje przestrzeń edukacyjną, 

środki dydaktyczne. 

K_U10 

K_U13 

 

U3 zastosować wiedzę z zakresu pedagogiki ogólnej i pedagogiki mu-

zyki w interpretowaniu zjawisk z obszaru kultury muzycznej 

K_U14 

Kompetencje społeczne (K) 
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Kompetencje 

– K1 
efektywnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji, emocjonalności, 
zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązy-
wania problemów w sferze dydaktyki szkolnej 

K_K02 

Kompetencje 

– K2 

  

 

6. Treści kształcenia 

Opis treści  

Geneza systemu wychowania muzycznego. Współczesne systemy wychowania muzycznego.  Wybrane 

problemy psychologii muzyki : rozwój muzyczny człowieka; zdolności muzyczne, uzdolnienia, talent 

muzyczny; muzykalność - struktura muzykalności; zainteresowania, zamiłowania, upodobania mu-

zyczne; wyobraźnia muzyczna, wrażliwość muzyczna; percepcja muzyki jako proces przetwarzania in-

formacji. Charakterystyka form aktywności muzycznej : mowa, śpiew, gra na instrumentach, słuchanie 

muzyki, ruch z muzyką, tworzenie muzyki- stosowanie form wychowania muzycznego na poszczegól-

nych etapach kształcenia. Muzyka jako sztuka – obszar wartości, sposób komunikacja międzyludzkiej, 

stymulacja osobowości, wyzwolenie z uległości wobec rzeczywistości, droga do samorealizacji. Formy 

aktywności muzycznej – mowa - ćwiczenia twórcze i odtwórcze mowy; rytmizacja tekstów, wprowa-

dzanie elementów muzyki poprzez mowę, aranżacje mowy z wykorzystaniem gestodźwięków, twór-

czej interpretacji, akompaniamentu z recytacją i melorecytacją. Śpiew - rodzaje ćwiczeń rozśpiewują-

cych stosowanych w szkole; praca z piosenką- etapy wprowadzania piosenki, metody nauczania piose-

nek, repertuar, sposoby aranżacji, praca z rytmem piosenki. Ruch z muzyką - ruch twórczy, ruch od-

twórczy, ćwiczenia i zabawy ruchowe wykorzystywane w edukacji, ruch w systemach. Gra na instru-

mentach - sposoby i cele wykorzystania instrumentów szkolnych w edukacji muzycznej; ćwiczenia 

twórcze i odtwórcze, analiza i realizacja partytur instrumentalnych zawartych w podręcznikach szkol-

nych. Słuchanie muzyki - warunki dobrej percepcji, repertuar szkolny słuchanych utworów - style, 

kompozytorzy, faktura, analiza formy, gatunki muzyczne itp., ćwiczenia twórcze i odtwórcze podczas 

słuchania utworów. Aktywne słuchanie muzyki. Projektowanie dydaktyczne zajęć w ramach przed-

miotu muzyka. Konstruowanie arkuszy obserwacji, planów metodycznych, ocena jakości własnej pracy 

-ewaluacja. Edukacja muzyczna w przedszkolu oraz podstawowej szkole ogólnokształcącej. Formy or-

ganizacyjne edukacji muzycznej. Metody nauczania muzyki, klasyfikacja metod. Charakterystyka wy-

branych metod klasycznych, aktywizujących stosowanych w edukacji muzycznej metody, stymulujące 

myślenie, działania muzyczne uczniów i samodzielne zdobywanie wiedzy. Środki dydaktyczne w nau-

czaniu muzyki. Nauczyciel muzyki. Umiejętności, kompetencje, osobowość nauczyciela muzyki Pro-

gramy nauczania muzyki, planowanie pracy dydaktycznej, indywidualizacja nauczania, nauczyciel w 

zespole szkolnym Ewaluacja jakości pracy nauczyciela muzyki. Tworzenie środowiska sprzyjającego 

uczeniu się; a)praca z uczniem zdolnym- motywowanie uczniów do nauki, metody stymulujące myśle-

nie, działania muzyczne uczniów i samodzielne zdobywanie wiedzy, b) praca z dzieckiem „trudnym”- 

projektowanie zajęć. 
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8. Metody dydaktyczne 

Metody dydaktyczne 

Wykład, dyskusja, konsultacje 

 

 

9. Nakład pracy studenta 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

rodzaj pracy liczba godzin 

Zajęcia dydaktyczne 75 

Przygotowywanie się do zajęć 30 

Konsultacje 30 

Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu  

Przygotowywanie się do egzaminu/zaliczenia 40 

Łączny nakład pracy studenta  

w godzinach 
175 

Liczba punktów ECTS 7 
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10. Metody weryfikacji efektów uczenia 

Metody 

weryfikacji 

efektów uczenia 

Wymagania końcowe - zaliczenie roku, forma 

oceny 
Symbol EKK 

Zaliczenie pisemne po każdym semestrze 
W1, W2. 

U1,U2,U3,K1 

Egzamin po zakończeniu całego cyklu 
W1, W2. 

U1,U2,U3,K1 

Forma i warunki 

zaliczenia 
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