Dlaczego warto jest uczyć się w szkole muzycznej?
dr hab. Anna Tarnowska
Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie
„W Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia dzieci i młodzież uczą się bezpośrednio:
1)
2)
3)
4)
5)

gry na wybranym instrumencie
teorii muzyki czyli rytmiki (dzieci młodsze), kształcenia słuchu i zasad muzyki,
historii muzyki,
grania lub śpiewania zespołowego czyli uczestniczą w zajęciach orkiestry lub chóru,
języków obcych: włoskiego lub chińskiego – są to zajęcia dodatkowe dla osób chętnych,
bezpłatne tylko i wyłącznie dla uczniów PSM I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w
Szczecinie.

Pośrednio – dzieci i młodzież – nabywają innych ważnych umiejętności oraz niezwykle cennych
i przydatnych w życiu dorosłym cech – nawet jeśli w przyszłości nie zostaną oni zawodowymi
muzykami.
Nauka muzyki wyrabia zdolność analitycznego i jednocześnie syntetycznego odbioru zjawisk
dźwiękowych. Rozwija umiejętność równoczesnego spostrzegania i różnicowania wysokości
dźwięków, co z kolei wpływa korzystnie na umiejętność dzielenia uwagi, która jest
podstawowym elementem rozwoju myślenia. Czytanie nut jest myśleniem zespolonym z
działaniem – grą na instrumencie lub śpiewem i opiera się na pamięci. Poznawanie dzieł
muzycznych oraz ich analiza formalna i historyczna ma na celu wprowadzenie młodego
człowieka w kulturę. Podczas lekcji rytmiki dzieci wykonują ćwiczenia muzyczno – ruchowe,
elementy tańca. Rozwijają zatem koordynację rąk i nóg. Wszystkie czynności, które dzieci
wykonują podczas lekcji muzyki wpływają pozytywnie na rozwój mózgu i osobowości.
Podczas nauki w szkole muzycznej zbiegają się dwa procesy: proces kontemplacyjny
polegający na spostrzeganiu, odbieraniu zmysłem słuchu, poznawaniu, przeżywaniu oraz
proces aktywnym, którym jest gra na instrumencie, śpiew, czytanie nut, analiza dzieła
muzycznego. Działalność umysłowa łączy się i harmonizuje ze zręcznością manualną oraz
elementami przeżyciowo – emocjonalnymi.
Ponadto dzieci uczęszczające do szkoły muzycznej uczą się: dobrej organizacji czasu,
systematyczności i dyscypliny pracy, współdziałania i współpracy podczas gry w zespole lub
śpiewania w chórze, odpowiedzialności, kreatywnego myślenia, koncentracji, autoprezentacji
podczas występów na scenie oraz opanowania stresu.
I jeszcze sprawa ogromnie ważna - aby uczyć się muzyki i gry na instrumencie, trzeba to
pokochać. To jest warunek sine qua non.
Człowiek, który żyje bez muzyki, nie może czuć się w pełni szczęśliwy. ”

A oto co uczniowie PSM I st. w Szczecinie sądzą, dlaczego warto uczyć się w tej szkole:
„Wszyscy kochają naszą szkołę ponieważ: uczymy się w niej fantastycznych rzeczy i na
instrumentach można pokazać swoje uczucia. Kocham grać na moim instrumencie kiedy jest
mi smutno, jestem wesoła, czy zła. Uważam, że w moim życiu byłoby pusto, gdybym tu nie
chodziła.” Maria klasa 3/6
„Moim zdaniem Szkoła Muzyczna rozwija nasze umysły i myślę, że również takie cechy, które
przydadzą się w życiu dorosłym.” Tymoteusz klasa 2/4
„Jest warto uczyć się w tej szkole, ponieważ to cudowne uczucie dowiadywać się nowych
rzeczy o swoim instrumencie i o muzyce. A także umieć na nim zagrać.” Zofia klasa 4/6
„Warto uczyć się w tej szkole, dlatego, że moje życie jest związane z muzyką. Nie wiem czy bez
tej szkoły moja codzienność byłaby tak cudowna.” Bartłomiej klasa 6/6
„Warto się uczyć w naszej szkole, bo jest w niej naprawdę przyjemna atmosfera, wspaniali
nauczyciele i inny pracownicy budynku. Oprócz tego można się nauczyć skutecznie wielu
rzeczy i poznać różne ciekawostki. Tu nigdy nie jest nudno, zawsze cos się dzieje. Poza tym jest
mała [chodzi o budynek – przyp. red.], więc raczej nie ma tłoku, jest bezpiecznie. To najlepsza
szkoła!” Małgorzata klasa 4/4
„W naszej szkole warto się uczyć ponieważ: można spotkać interesujących ludzi, z którymi
zawsze można porozmawiać; nauczyciele dobrze uczą, więc w przyszłości masz szansę na
karierę! MUZYKA TO ŚWIETNA PRZYGODA – szczególnie z nami!” Cindy klasa 4/6
„Warto uczyć się w naszej szkole, ponieważ: są mili nauczyciele, jest możliwość wybrania sobie
instrumentu na którym chce się grać, można nauczyć się wielu rzeczy, które mogą nam się
przydać także w życiu codziennym, spędzamy czas w miłej atmosferze.” Aleksandra klasa 4/6

„Moim zdaniem warto się uczyć, dlatego że w naszej szkole są przemili nauczyciele, nie krzyczą
na nas i pilnują czy wszystko rozumiemy i jak się uczymy. Bardzo lubię za to naszą szkołę. Na
lekcjach jest bardzo ciekawie i czasami śmiesznie.” Paula klasa 6/6
„W szkole muzycznej warto się uczyć, gdyż można w niej poznać tajniki gry na dowolnym
instrumencie, rozwijać swoje pasje i zainteresowania oraz poznać wiele wspaniałych osób.
Dzięki nauce w szkole muzycznej lepiej przyswaja się naukę muzyki w szkole. Jeśli będziesz się
też starał może nawet będziesz jeździł na konkursy nie tylko do innych miejsc w Polsce, ale na
całym świecie. Podsumowując: dzięki szkole muzycznej możemy odmienić swoje życie!”
Marta klasa 3/6

„Ja! uważam, że ta szkoła może być dla każdego. Jest dużo instrumentów do wybrania, ja
polecam fortepian. Bardzo lubię tą szkołę polecam, ponieważ są różne koncerty, kolędowanie
i występy. Nauczyciele są mili, sympatyczni i uczą dużo ciekawych rzeczy. Bardzo ładny
budynek, dużo jest sal do grania i ćwiczenia. bardzo polecam tą szkołę.” Blanka klasa 3/6
„Warto się uczyć w naszej szkole, ponieważ jest super, są w niej mili nauczyciele dużo nas uczą
i jest dużo wyjazdów na koncerty. Naprawdę mogłabym chodzić do tej szkoły całe życie.”
Amelia klasa 2/4
„Bo mam najlepszych nauczycieli.” Nika klasa 4/6
„Ponieważ można dowiedzieć się dużo ciekawych rzeczy o muzyce, grać na wymarzonym
instrumencie, spełniać marzenia związane z muzyką i rozwijać talenty. W przyszłości
umiejętności które zyskacie w szkole muzycznej przydadzą się w codziennym życiu. Występy
w szkole muzycznej pomogą w przełamaniu stresu w występach publicznych.” Pola klasa 4/6
„W naszej szkole warto się uczyć, bo można poznawać nowe ciekawe zainteresowania, grać
na interesujących instrumentach, poznawać fajnych ludzi, dowiadywać się nowych informacji
i mieć fajnych nauczycieli. Nasza szkoła jest super !!!” Natalia klasa 4/6
„W naszej szkole warto się uczyć ponieważ zdobywa się tu doświadczenie muzyczne, uczą nas
specjaliści, można grać na wybranym instrumencie, mamy zapewniony komfort i bardzo
miłych nauczycieli.” Maja klasa 4/6
„W naszej szkole warto się uczyć ponieważ pracują w niej mili i cierpliwi nauczyciele a na
lekcjach dowiadujemy się ciekawych i nie znanych nam dotąd rzeczy.” Jasmina klasa 4/6
„Przede wszystkim dla wykształcenia i rozwijania mózgu. Kiedyś takie umiejętności mogą nam
się przydać w życiu np. gdy będziemy chcieli być nauczycielem muzyki to możemy pokazać że
mamy ukończoną szkołę i nie trzeba robić specjalnym kursów. Także że dla poznania nowych
przyjaciół i aby być z siebie dumnym .” Dorota klasa 6/6
„Warto uczyć się w naszej szkole, ponieważ rozwijasz w niej swoje zainteresowania. Można
nauczyć się dobrze grać na instrumencie. W trakcie przerwy jest dużo do robienia: komputery,
plac zabaw, biblioteka.” Filip klasa 6/6
„Warto się tutaj uczyć, ponieważ jest to wyjątkowa szkoła z ciekawą historią i nauczycielami
pełnymi pasji. Dodatkowo panuje tutaj przyjemna atmosfera i zawsze cos się dzieje, z tego
tez powodu nie ma dnia, w którym aula byłaby pusta.” Liwia klasa 4/4
„W naszej szkole warto się uczyć ponieważ można w przyszłości zostać muzykiem. Szkoła ta rozwija
zainteresowania, można po prostu grać na instrumencie, wie się więcej na temat muzyki, oraz zdobyć
wyższe wykształcenie.” Emilia klasa 2/4
W naszej szkole warto się uczyć, ponieważ można tutaj szeroko rozwinąć swoje zainteresowania, a
godziny zajęć nie są żadnym problemem. Krzysztof klasa 4/6

