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SUMMARY
U. Dolya, S. Smolensky.The problems of informational provision of arts teachers’

training.
The problems of enhancing the teaching process efficiency by means of modern

informational technologies are analyzed. The necessity of creating the electronic
environment and incorporating the electronic dictionaries and electronic textbooks into the
daily practice of higher educational institutions is emphasized. Some recommendations to
composing the electronic dictionaries for prospective teachers are offered.

Key words: electronic dictionary, electronic textbook, informational technologies,
definition.
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Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego
Pozna ,(Polska)

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE NOWOCZESNYCH METOD I RODKÓW
TECHNOLOGICZNYCH W KSZTA CENIU ARTYSTÓW WOKALISTÓW

(na przyk adzie wybranych przedmiotów)

The author emphasized the need to use modern multimedia in training singers as the
most efficient way of development of the sector.
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Wst p. Druga polowa XX wieku przynios a ekspansywny rozwój technologii
multimedialnych i komputerowych, które w doskona y sposób wkomponowa y si
w istniej ce i stosowane ju  metody nauczania, pocz tkowo rozszerzaj c zasób
tzw. rodków dydaktycznych, w efekcie ko cowym przyjmuj c rol  dyscypliny
nauk edukacyjnych.

«…od pierwszych prób praktycznego wykorzystania rodków dydaktycznych
w procesie nauczania i najwcze niejszych bada  eksperymentalnych nad ich
stosowaniem (a wi c ju  od lat trzydziestych naszego wieku) – technologi
kszta cenia uto samiano z zastosowaniem technicznych rodków dydaktycznych w
toku nauczania. Poszukiwania badawcze by y w tym okresie skupione przede
wszystkim na tzw. porównywaniu oceniaj cym. Porównywano skuteczno
nauczania wspartego technicznymi rodkami dydaktycznymi ze skuteczno ci
nauczania prowadzonego bez u ycia tych rodków.

Z czasem dostrze ono, e o dydaktycznych walorach rodków decyduje nie
tyle ich z ono  i poziom wykonania, co raczej pe nione przez nie funkcje.
Zauwa ono tak e, e wprowadzenie rodków technicznych wzbogaci o ród a
wiedzy i metodyk  pracy, ale równie  przyczyni o si  do zmian w organizacji
procesu dydaktycznego»[1, s. 15].

Niezaprzeczalnie, nowoczesne metody technologiczne uatrakcyjni y i
wzbogaci y przekaz wiedzy, jednocze nie zwi kszaj c kreatywno  samych
studentów we wspó kszta towaniu procesu dydaktycznego – i co do tego nie
trzeba chyba ju  dzisiaj nikogo przekonywa [1, s. 15]. Przys owiowe – «tablica i
kreda», chocia  nadal wydaj  si  niezb dnymi, coraz cz ciej ust puj  miejsca
wielofunkcyjnym ekranom komputerowym i kursorowi, dzi ki którym dost p do
zasobu informacji wydaje si  wr cz nieograniczony i jednocze nie o wiele bardziej
interesuj cy. Potrzeba stosowania nowoczesnych metod nauczania, dzi  nie
podlega ju  jakimkolwiek dyskusjom. Tak e studenci zdecydowanie preferuj
zaj cia zorganizowane w sposób technologicznie urozmaicony. W ten sposób
nowe trendy we wspó czesnej dydaktyce zosta y socjologicznie usankcjonowane
poprzez narastaj ce zapotrzebowanie ze strony odbiorców wiedzy.

«Dzisiaj – po latach – technologi  kszta cenia traktuje si  najogólniej rzecz
ujmuj c, b  jako system naukowo uzasadnionych rekomendacji odnosz cych si
do praktyki edukacyjnej, b  jako swoist  subdyscyplin  pedagogiczn  –
«dydaktyk  stosowan » (Januszkiewicz, 1983), b  nauk  (dyscyplin  nauk
edukacyjnych) «optymalizuj » dzia alno  o wiatow » [1, s. 15].

Zastosowanie nowoczesnych rodków dydaktycznych zmieni o ca kowicie
oblicze wspó czesnego procesu kszta cenia na wszystkich jego p aszczyznach –
pocz wszy od metod edukacyjnych, a  po zakres przekazywanej wiedzy. Dotyczy
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to zw aszcza: «…wykorzystania „ rodków» najnowszych – komputerów, telewizji,
programów  interaktywnych  i  innych.  Niezwykle  wa ne  wydaj  si  to,  e  media
interaktywne mog  stwarza  ucz cemu si  coraz wi ksze mo liwo ci
podmiotowego funkcjonowania w procesie edukacyjnym» [1, s. 15].

Nowoczesne rodki dydaktyczne znalaz y tak e swoje miejsce w kszta ceniu
artystycznym, oczywi cie równie  – muzycznym. Pozytywnym wydaj  si  ich
zastosowanie zarówno w kszta ceniu czysto teoretycznym, jak i w procesie edukacji
zwi zanym z praktycznym wykonawstwem muzycznym. Uwa am, e jest to obecnie
jedynie s uszna droga dalszego rozwoju wspó czesnej dydaktyki muzycznej.

W zwi zku ze specyfik  specjalno ci, któr  reprezentuj  czyli wokalistyk
artystyczn , moje zainteresowania skupi  si  na praktycznym zastosowaniu
nowoczesnych metod i rodków technologicznych w kszta ceniu przysz ych
artystów piewaków.

Baz  do rozwa  b  moje do wiadczenia, jako pedagoga prowadz cego
klas  « piewu solowego» oraz wyk adowcy przedmiotu „Literatura
specjalistyczna». Oba, skierowane do studentów kierunku wokalistyka UMFC,
Wydzia u Instrumentalno-Pedagogicznego w Bia ymstoku. Kurs przeznaczony dla
poziomu studiów licencjackich – czas trwania 3 lata, przygotowuj cych do 2
letnich studiów magisterskich.

Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu RP z dn. 7 wrze nia
2004 r., okre laj ce standardy kszta cenia dla kierunków studiów artystycznych
(studia pierwszego stopnia), zobowi zuje ka dego pedagoga do stworzenia
autorskiego programu dla prowadzonego przez siebie przedmiotu. Z tego
zalecenia bezpo rednio wynika samodzielno  i decyzyjna kreatywno  w zakresie
zastosowania wybranych metod i rodków dydaktycznych, co jest jednym z

ównych czynników rozwojowych dziedziny.

Zastosowanie nowatorskich metod i rodków dydaktycznych dla
przedmiotu « piew solowy»

Nauka przedmiotu « piew solowy» polega na kszta ceniu i rozwijaniu
praktycznych umiej tno ci w dziedzinie wokalistyka artystyczna.

Miejsce przedmiotu w programie nauczania:
nazwa przedmiotu– piew solowy, czas trwania: I – III rok studiów

(1-6 semestrów), liczba godzin: 180, liczba godzin w semestrze: 30, liczba godzin w
tygodniu: 2, rodzaj zaj : indywidualne, forma prowadzenia zaj : wyk ady, forma
zalicze : I – VI semestr: egzamin.

Cele nauczania:
Kszta cenie w zakresie podstaw piewu solowego, realizuj ce si

poprzez: prac  nad elementami techniki i sztuki wokalnej, kontrol  brzmienia
osu, prac  nad w ciw  emisj  g osu, a tak e kszta towaniem muzykalno ci i

wra liwo ci artystycznej;
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Wykszta cenie techniki wokalnej, umo liwiaj cej artystyczne wykonanie
ró nych pod wzgl dem stylistycznym utworów muzycznych;

Praca nad repertuarem wokalno-instrumentalnym w kontek cie
pokonywania problemów techniczno-wykonawczych;

Przygotowanie studenta do samodzielnej wspó pracy z pianist  oraz
zespo ami kameralnymi, symfonicznymi i operowymi;

Przygotowanie do pracy pedagogicznej w zakresie przedmiotów «emisja
osu» i « piew solowy»;

Przygotowanie od strony praktycznej i teoretycznej do podj cia studiów
drugiego stopnia.

Dla uzyskania wi kszo ci z wy ej wymienionych celów stosowano:
1. metod  mentalno-skojarzeniow ,
2. metod  porównawcz ,
3. metod  prób i b dów.
O tym, e przekazanie wiedzy z zakresu przedmiotu praktycznego

wykonawstwa artystycznego nie jest zadaniem atwym, wiemy wszyscy. Gwarantem
ciwego przebiegu procesu kszta cenia oraz uzyskania zadawalaj cych

rezultatów – by o od wieków do wiadczenie oraz umiej tno ci dydaktyczne
pedagoga prowadz cego, który bazowa  przede wszystkim na swojej wiedzy, intuicji
artystycznej, a tak e muzycznym i wokalnym wyczuciu prawid owo ci przebiegu
procesu nauczania. Niezast piona by a intuicja wokalna oraz umiej tno  stworzenia

aszczyzny werbalno-mentalnego porozumienia ze studentem.
Ze strony studenta za , mo liwo  przyswojenia umiej tno ci wokalnych

polega a g ównie na metodzie prób i b dów w asnych lub co najwy ej
przes uchiwaniu nagra  wzorcowych, zasugerowanych przez pedagoga
prowadz cego (p yty audio).

Oczywi cie, tak e dzi , wszystkie te elementy, niezale nie od nowoczesnych
metod i rodków dydaktycznych, maj  ogromne znaczenie. Jednak e, na obecnym
poziomie rozwoju technik multi-medialnych oraz nauk specjalistycznych, tak
dzia ania pedagoga jak i studenta, mo e wspomóc zastosowanie nowoczesnych
metod technologicznych.

Przedstawi  metody i dzia ania dydaktyczne, oparte na zastosowaniu
nowoczesnych technologii, z których korzysta am osobi cie, podczas zaj  ze
studentami.

W fazie podejmowania decyzji o przydatno ci kandydata do kszta cenia
wokalnego wielokrotnie bra am pod uwag  wyniki bada , przeprowadzanych przy
pomocy nowoczesnego sprz tu foniatrycznego, analizuj cego prac  krtani i
wi zade  g osowych. (Wyniki dost pne by y na ekranie monitora komputera lub
jako plik filmowy). Badania foniatryczne mo na stosowa  prewencyjnie
(stwierdzenie braku dysfunkcji w pracy aparatu g osowego) lub jako metod
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leczenia specjalistycznego (przypuszczenie o nieprawid owo ciach w budowie lub
pracy aparatu g osowego).

W pierwszym roku nauki zaznajamiamy studenta z podstawowymi
elementami techniki wokalnej. W procesie dydaktycznym uzyskanie w ciwych
efektów znacz co wspomaga zastosowanie kamery filmowej, przekazuj cej na
bie co (w czasie trwania lekcji) przebiegu realizacji zalece  pedagoga np.: w ciwa
postawa wokalna, praca mi ni oddechowych, mimik  twarzy itp. Przyspiesza to
znacznie proces kodowania zachowa  w ciwych oraz korekty niepo danych.

Rozpoznanie oraz zrozumienie funkcji w ciwych zachowa
wokalnych, znacz co wspomo e obserwacja podobnych elementów u znanych
artystów piewaków, co w czasie lekcji jest mo liwe dzi ki bezpo redniej

czno ci z Internetem. Daje to sposobno  obserwacji tych e zachowa  u
profesjonalnych artystów piewaków (np. osobiste strony internetowe
artystów, potral YOU TUBE i inne).

uchanie nagra  uznanych artystów pozwala nie tylko na obserwacj
techniki piewu, ale tak e na zapoznanie z utworami, stylem wykonawczym, a
tak e u atwia korekt  prawid owo ci wymowy w j zykach obcych, inspiruje
poszukiwania w kierunku interpretacji artystycznej.

Bezpo rednie niebezpiecze stwa czyhaj ce na piewaków o wiele
atwiej jest u wiadomi  sobie si gaj c do zasobów np. portalu YOU TUBE o nazwie

PERLE NERE. Ogl danie wspólne z pedagogiem tych prezentacji pozwala na analiz
powstawania b dów i najró norodniejszych nieprawid owo ci w piewie.

Podczas lekcji, gdy student nie mo e we w ciwy sposób wykona
przekazanej sugestii, niezwykle pomocnym jest rejestracja wykonywanych przez
niego wicze  na sprz tach nagrywaj cych – dyktafon, MP3, MP4, kamera,
komputer itp. W ten sposób stwarzamy mo liwo  bezpo redniej korekty
niew ciwego elementu wokalno-techniczno-artystycznego (dotyczy zagadnie
takich jak np.: w ciwa emisja d wi ku, wyrównywanie barwy g osu, prowadzenia

osu, opanowania techniki oddechowej, artykulacja, a  po artystyczn
interpretacj  utworu).

Podobn  funkcj  spe nia rejestracja ka dego koncertu na no niku audio
lub video. Pozwala to na dok adne przeanalizowanie nagrania pod wzgl dem
nieprawid owo ci techniki wokalnej czy tak e jako ci wykonawstwa artystycznego.
Przy pomocy formatów MP3 i MP4 mo na sprawnie przesy  pliki z nagraniem na
odleg , co umo liwia przeprowadzenie analizy konkretnej produkcji artystycznej.

Rejestracja filmowa (video) próby lub koncertu pozwala tak e na
korekt  zachowa  m odego piewaka – postawa, mimika, gestykulacja, a nawet
strój czy odbiór ze strony publiczno ci. Dzi ki czytelno ci, przekaz jest elementem
wspomagaj cym kszta towanie wokalnej odporno ci psychicznej.

Rejestracje pozwalaj  tak e studentowi na przyzwyczajenie si  do
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warunków panuj cych obecnie na koncertach i przedstawieniach, a tak e
pomagaj  w opanowaniu stresu przedkoncertowego.

Rejestracja produkcji egzaminacyjnych pozwala na prze ledzenie
post pów studenta, co jest elementem motywuj cym. Pozwala te  na wczesne
wychwycenie pope nianych b dów, w celu ich eliminacji. Odtworzenie takich
prezentacji np. podczas zaj  z przedmiotu „Metodyka nauczania», mo e stanowi
niezwykle pouczaj cy materia  dydaktyczny, tak dla osoby zainteresowanej, jak i
innych studentów.

Lekcje i konsultacje wokalne mog  by  prowadzone na odleg  przez
komunikacyjne portale internetowe np. SKYPE, oczywi cie przy zastosowaniu
odpowiedniej jako ci sprz tu przeka nikowego: mikrofony, kamery internetowe.

Konsultacje drog  internetow  mog  tak e dotyczy  wcze niej
dokonanych rejestracji audio (MP3) lub video (MP4).

Niezwykle wzbogacaj cym jest dost pno  w sieci internetowej
podr czników oraz zbiorów wicze  z zakresu wokalistyki, tak archiwalnych jak i
obecnie tworzonych oraz nieograniczony dost p do zasobów literatury wokalnej.

Wszystkie wy ej wymienione metody stosuj  w pracy z moimi studentami.
Zyskiwa y one szybko ich akceptacj . Studenci z zadowoleniem korzystaj  ze
zdobyczy wspó czesnej techniki, cz sto podkre laj c celowo  takich dzia ,
zw aszcza w kontek cie zrozumienia i przyswojenia wiadomo ci teoretycznych jak i
korekty umiej tno ci praktycznych. Pozytywne efekty zastosowania
wspó czesnych technologii w nauce „ piewu solowego» potwierdzaj  moje
pedagogiczne do wiadczenia. Jestem przekonana, e stosowanie nowoczesnych
metod i rodków technologicznych, w znacz cy sposób wspomaga i przyspiesza
proces kszta cenia w tak trudniej dziedzinie jak  jest wokalistyka artystyczna.

Zastosowanie nowatorskich metod i rodków dydaktycznych dla
przedmiotu «Literatura specjalistyczna» – specjalno  « piew solowy».

Przedmiot «Literatura specjalistyczna» powsta  w celu wyposa enia
przysz ego artysty wokalisty w niezb dn  wiedz  z zakresu literatury wokalnej,
przeznaczonej dla g osu solowego, ze szczególnym uwypukleniem osi gni
muzyki polskiej.

Miejsce przedmiotu w programie nauczania:
nazwa przedmiotu – literatura specjalistyczna, czas trwania: I rok

(2 semestry), liczba godzin: 30, liczba godzin w semestrze: 15, liczba godzin w
tygodniu: 1, rodzaj zaj : zbiorowe, forma prowadzenia zaj : wyk ady, forma
zalicze : I semestr: zaliczenie, II semestr: egzamin.

Cele nauczania:
Zapoznanie z podstawowymi pozycjami literatury wokalno-

instrumentalnej (od baroku do wspó czesno ci);
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Wykszta cenie umiej tno ci rozpoznawania podstawowych dzie  z
literatury wokalno-instrumentalnej;

Wykszta cenie umiej tno ci analizy roli partii wokalnych w dzie ach
muzycznych;

Orientacja w repertuarze wokalno-instrumentalnym oraz umiej tno
doboru repertuaru;

Przygotowanie studenta do samodzielnej analizy utworu wokalno-
instrumentalnego w aspekcie pokonywania wokalnych problemów techniczno-
artystycznych;

Przygotowanie studenta do podj cia studiów drugiego stopnia.
W programie mo na wykorzysta  zagadnienia szczególnie interesuj ce

studentów np. ze wzgl du na rodzaj g osu, do wiadczenia artystyczne czy
preferencje repertuarowe, w ten sposób dodatkowo ich aktywizuj c do
wspó tworzenia zaj .

Wcze niej proces dydaktyczny tego przedmiotu polega  w g ównej mierze
na przekazie s ownym okre lonego zakresu materia u teoretycznego. Pedagog, w
najlepszym wypadku móg  wesprze  si  przygotowanymi przez siebie pomocami
naukowymi jak np. tablice historyczne czy poj ciowe (systematyzuj ce ca
zagadnienia) lub prezentacj  nagra  audio (trudnodost pnych, w bardzo w skim
repertuarze).

Obecnie, zastosowanie komputerów, urz dze  multimedialnych oraz
mo liwo  sta ego po czenia z Internetem, rozszerzy o zakres przekazywanej
wiedzy oraz baz  repertuarow  w ciwie w sposób nieograniczony. Z wszystkich
tych róde , tak student jak i pedagog, mog  korzysta  przygotowuj c si  do zaj ,
a tak e na bie co, ju  w trakcie lekcji, rozszerzaj c zakres przekazywanych
informacji i modyfikuj c program.

Przygotowuj c program autorski dla tego przedmiotu, postanowi am
skorzysta  z  formy  wyk adów  jako  metody  podstawowej,  ale  wzbogaci  j  o
prezentacje nagra  audio CD, video DVD, prezentacje specjalistyczne z dziedziny
oraz wykorzystanie zasobów wiedzy znajduj cych si  w Internecie – w po czeniu
ze szczegó owym omówieniem zagadnie  techniczno-wykonawczych,
artystycznych, formalnych materia u stanowi cego tre  zaj .

Dzi ki zastosowaniu nowoczesnych technologii metody dydaktyczne zosta y
wzbogacone o:

Mo liwo  korzystania z wszelkich róde  informacji znajduj cych si  w
Internecie (portale informacyjne rodzaju WIKIPEDIA, KULTURA POLSKA,
Encyklopedie kompozytorów, czy te  witryny internetowe specjalizuj ce si  w
gromadzeniu wiadomo ci o kompozytorach, dzie ach muzycznych, artystach
wykonawcach itp.)[2, s. 183-186];

Mo liwo  korzystania z szerokiej i obecnie powszechnie dost pnej bazy
repertuarowej (powszechna dost pno  nagra  DVD i audio);
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Poszerzenie kr gu przedstawianych artystów wykonawców (wielo
nagra  DVD i audio i ich dost pno ) [3, s. 196-197] ;

Stosowanie analizy teoretycznej s uchanych utworów z wykorzystaniem
materia ów nutowych (dost pno  partytur na bezp atnych stronach internetowych);

Mo liwo  tworzenia autorskich prezentacji tematycznych (programy
graficzne np. POWER POINT, ACROBAT RIDER i inne);

Mo liwo  korzystania z gotowych prezentacji multimedialnych
przygotowanych dla dziedzin: historia sztuki i historia muzyki np. seria
zaprezentowana przez wydawnictwa naukowe[4];

Mo liwo  korzystania z gotowych programów multimedialnych;
Mo liwo  korzystania z elektronicznych baz bibliotecznych w Polsce i

Europie [5].
Wymienione przez mnie metody i rodki w sposób zasadniczy odmieni y

organizacj  przedmiotu «Literatura specjalistyczna». Wykorzystuj c nowe
technologie i dost pne rodki multimedialne, pedagog prowadz cy zyska
mo liwo  aktualizowania programu oraz dostosowywania przekazywanej bazy
informacji do struktury poziomu wykszta cenia i zainteresowa  grupy, która
uczestniczy w zaj ciach, tak aby zdobyta wiedza prowadzi a do harmonijnego
rozwoju muzyczno-wokalnego ka dego studenta.

Podsumowanie.
Prze om  wieków  XX  i  XXI  w  sposób  diametralny  zmieni  wspó czesn

dydaktyk . Zgromadzone przez mnie w tym czasie do wiadczenie jednoznacznie
wskazuje, e zastosowanie nowoczesnych metod technologicznych, a tak e
wykorzystanie wspó czesnych rodków medialnych w sposób zauwa alny wp ywa
na postrzeganie poszczególnych przedmiotów, aktywizacj  studentów podczas
zaj  oraz przyspieszenie procesu nauczania i uzyskiwania po danych efektów.

Zastosowanie nowoczesnych rodków technologicznych:
W przedmiotach o charakterze praktycznym, zwi ksza efektywno

pracy ze studentem, przyspiesza powstawanie prawid owych nawyków w zakresie
techniki wykonawczej, wp ywa na szybszy rozwój artystyczny;

W przedmiotach teoretycznych zwi ksza atrakcyjno  przedmiotu,
atwia przyswajanie wiedzy, aktywizuje kreatywno  studentów w aspekcie

wspó tworzenia zaj ;
Niezwykle pozytywne efekty pedagogiczno-edykacyjne korzystania z

najnowszych technologii wp yn y na coraz wi ksze nimi zainteresowanie ze
strony pedagogów:

Zauwa alnie zwi ksza zainteresowanie uczestnictwem w
specjalistycznych kursach, warsztatach i konferencjach naukowych;

Powstaje coraz wi cej programów autorskich, które przy zastosowaniu
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nowoczesnych metod realizuj  programu nauczania dla Studiów licencjackich w
zakresie ponad wymaganym,

Nowatorskie metody nauczania stosowane s  w procesie dydaktycznym
ró norodnych przedmiotów;

Rozbudowywanie przez Uczelnie Wy sze baz komputerowo-medialnych
oraz upowszechnienie korzystania z sieci Internetowej:

Wyposa anie przez Uczelnie Wy sze pracowni specjalistycznych w coraz
nowocze niejszy sprz t komputerowy oraz urz dzenia multimedialne,
przekazuj ce d wi k i obraz w najwy szej jako ci HD;

Za stosowaniem wy ej omawianych metod i technologii przemawia fakt ich
powszechnej dost pno ci i atrakcyjno ci, a tak e atwo  z jak  mo na je
zastosowa  w procesie nauczania na wszystkich poziomach edukacji i praktycznie
we wszystkich dyscyplinach naukowych, tak podczas indywidualnych wyk adów jak
i wicze , dyskusji, prelekcji, lekcji pokazowych, prezentacji, prób, koncertów itp..

«Media zaw adn y wspó czesn  dydaktyk , uatrakcyjniaj c i poszerzaj c
mo liwo ci przekazu wiedzy oraz niezwykle poszerzaj c jej zakres. Ju  w latach 90-
tych ubieg ego stulecia zauwa ono, e tak szerokie zastosowanie multimediów jest
niezwykle kreatywnym i dobrym posuni ciem oddzia uj c na odbiór intelektualny,
spostrze eniowy, manualny, a tak e emocjonalny studenta, przekszta caj c rodki
multimedialne z form pomocy dydaktycznych w metod  nauczania» [6, s. 14].

Wspó czesna kultura medialna d y do zatarcia granicy mi dzy realn
rzeczywisto ci  a wiatem wirtualnym. My , e zjawisko to mo e w niezwykle
pozytywny sposób eksploatowa  wspó czesna dydaktyka, w celu podniesienia
poziomu wykszta cenia m odej europejskiej inteligencji, która ju  za moment b dzie
kreowa  otaczaj cy j wiat, na miar  potrzeb i marze  spo ecze stw XXI wieku.
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