
Urszula Słyk 

Innowacyjne warsztaty muzyczne w procesie rozwijania postawy twórczej i kreatywności 

uczniów edukacji wczesnoszkolnej 

Streszczenie 

Rozprawa doktorska pt. „Innowacyjne warsztaty muzyczne w procesie rozwijania 

postawy twórczej i kreatywności uczniów edukacji wczesnoszkolnej” swoim przedmiotem 

badań obejmuje rozważania ukazujące nowatorskie prowadzenie zajęć zintegrowanych, 

muzycznych i pozalekcyjnych na pierwszym etapie kształcenia. W tym  procesie edukacyjnym 

szczególny nacisk został położony na rozwijanie postawy twórczej i kreatywności uczniów 

metodami aktywizującymi w formie warsztatów muzycznych podczas szkolnych zajęć 

lekcyjnych.  

W części teoretycznej przedstawiono dziecko/ucznia w świecie muzyki i dokonującej 

się przemiany otaczającego środowiska. Przybliżono charakterystykę rozwoju ogólnego 

i muzycznego dziecka. Odwołano się do psychologiczno-pedagogicznych aspektów twórczości 

muzycznej dzieci na tle historycznym i w odniesieniu do teraźniejszości. W dalszej części 

opisano walory kształcące, wychowawcze i społeczne twórczej ekspresji dziecka, a także 

przybliżono aktywizujące metody i formy nauczania w szkole podstawowej. Przedstawiono 

charakterystykę wybranych koncepcji metodycznych stymulujących muzyczną aktywność 

dziecka oraz przybliżono pojęcie neurodydaktyki, jako nauczania przyjaznego mózgowi.  

W  kolejnej części zaprezentowano twórczość muzyczną uczniów w edukacji 

wczesnoszkolnej, ich działalność artystyczną w świetle założeń programowych oraz 

wybranych podręczników i przewodników do nauczania muzyki w szkole. Ujęto także 

uwarunkowania terapeutyczne twórczych działań muzycznych dzieci oraz zwrócono  uwagę 

na rolę środowiska pozaszkolnego w procesie rozwijania twórczej i kreatywnej aktywności 

ucznia. W ostatnim rozdziale przedstawiono szkołę jako środowisko sprzyjające rozwijaniu 

twórczej aktywności dziecka. Odnotowano także rolę nauczyciela jako inspiratora twórczej 

działalności muzycznej dziecka, a także nawiązano do znaczenia mediów edukacyjnych jako 

środka sprzyjającego lub zakłócającego proces stymulowania aktywności twórczej w edukacji 

wczesnoszkolnej. 

W części metodologicznej dysertacji zaprezentowano cele i przedmiot podjętych badań. 

Opisano problemy badawcze podejmowanych eksploracji oraz hipotezy badawcze, zmienne 

i wskaźniki, na podstawie których dokonano analizy materiału badawczego. Metodami 

badawczymi wykorzystywanymi podczas podejmowanych działań eksploracyjnych był 



eksperyment pedagogiczny. W zaproponowanym eksperymencie istotny był „kanon jednej 

różnicy” Stuarta Milla. Wprowadzono wariant poprzeczny (transverse), gdzie badania polegały 

na jednorazowym pomiarze, co drugi miesiąc eksperymentu, zmiennej zależnej wybranych 

jednostek zajęć, według schematu eksperymentu dwóch grup równoległych oraz wariant 

podłużny (longitudinal), który pozwolił zaobserwować zmianę dynamiczną po trzech latach 

oddziaływania czynnika eksperymentalnego. Zastosowana obserwacja i wywiad były 

technikami pomocniczymi.  

Przedstawione w dysertacji eksploracje objęły diagnozę słuchu muzycznego 

i umiejętności muzyczne w zakresie: śpiewania i ćwiczeń mowy, grania na instrumentach, 

słuchania muzyki, ruchu przy muzyce, a także diagnozę oryginalności myślenia – wyobraźni 

twórczej. Przeprowadzony wywiad z uczniem ujawnił ustosunkowanie się ucznia do muzyki.  

W ciągu trzyletniego kształcenia uczniowie byli stymulowani programem twórczych 

warsztatów muzycznych. Weryfikacji podlegały przemiany jakie nastąpiły w rozwoju postawy 

twórczej i kreatywnej aktywności, w aspekcie artystycznej działalności i zachowania uczniów 

zarejestrowane w trakcie obserwacji (indywidualnej i grupowej). Dokonano również 

sprawdzianu skuteczności zastosowanej procedury badawczej (innowacyjnych warsztatów 

muzycznych w procesie kształtowania postawy twórczej i kreatywności uczniów podczas zajęć 

zintegrowanych, muzycznych i pozalekcyjnych). 

W dysertacji  zwrócono uwagę na zaniedbaną sferę edukacji muzycznej, nie tylko 

w zakresie rozwijania postawy twórczej i kreatywności uczniów, ale także w zakresie 

rozwijania zainteresowań muzycznych uczniów w edukacji wczesnoszkolnej, które z wiekiem 

raczej zniechęcają uczniów do podejmowania jakiejkolwiek aktywności artystycznej. 

W niniejszej pracy dostrzega się istotną rolę nauczyciela jako inspiratora życia 

artystycznego  w środowisku szkolnym oraz zauważa potrzebę aktualizowania i poszerzania 

jego wiedzy, podejmowania przez niego wyzwań i samodoskonalenia się w tym zakresie. 

 Istotny obszar części empirycznej pracy zajęła prezentacja działań podejmowanych 

w  ramach autorskiego programu twórczych warsztatów muzycznych wykorzystującego 

innowacyjne podejście do zajęć muzycznych i zintegrowanych. W rozdziale tym znalazła się 

analiza twórczości muzycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Dokonano charakterystyki 

podjętych działań pedagogicznych w badanej grupie eksperymentalnej i kontrolnej. 

Zaprezentowano wyniki eksperymentu badań początkowych (pretestu) i końcowych (posttestu) 

badanej grupy eksperymentalnej i kontrolnej. Przedstawiono optykę zmian w ujęciu 

indywidualizującym badanych uczniów z grupy eksperymentalnej w trzyletnim okresie 



realizacji innowacyjnego programu „Twórczych warsztatów muzycznych” oraz przedstawiono 

odczucia towarzyszące uczestnikom podczas zajęć zintegrowanych i muzycznych.  

W części końcowej wieńczącej dysertację dokonano podsumowania pracy. 

Stwierdzono, iż założone w fazie koncepcyjnej pracy cele badań zostały zrealizowane oraz, 

że zastosowany eksperyment pedagogiczny i techniki pomocnicze (obserwacja i wywiad) 

pozwoliły na uzyskanie wymiernych efektów i zbadanie zależności pomiędzy zmiennymi. 

Pozytywnie zweryfikowano założone w fazie koncepcyjnej hipotezy szczegółowe. Podczas 

działań badawczych poddawano się rozważaniom nad przydatnością uzyskanych badań 

w praktyce pedagogicznej, zatem można odnaleźć wartościowe postulaty dla praktyki 

pedagogicznej.  

Zgromadzony materiał może zainspirować do refleksji nad efektami własnej pracy 

w zawodzie nauczyciela, tudzież pozostanie wartościowym źródłem do dalszych badań 

i rozwiązań w zakresie rozwijania postaw twórczych uczniów podczas zajęć zintegrowanych 

i  muzycznych w celu wywołania korzystnych zmian w ich zachowaniu oraz wyposażenia ich 

w kompetencje emocjonalne i społeczne niezbędne do życia  w cywilizacji. 
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