
Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 3-2020 

Dyrektora Szkoły z dnia 24 marca 2020r.  

 

 

Założenia organizacji kształcenia na odległość 

w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia 

im. H. Melcera w Kaliszu 

 

Zajęcia indywidualne: przedmiot główny, fortepian dodatkowy, improwizacja 

fortepianowa i organowa 
 

Opracowane po wszechstronnej konsultacji z nauczycielami gry na instrumentach. 

 

 

Dla młodzieży ze Szkoły II st. oraz wyższych klas Szkoły I st.       

 

1. Komunikacja nauczyciela z uczniem może odbywać się za pomocą komunikatorów: 

Messenger, WhatsApp, Skype, sms, e-mail, telefon – w zależności od możliwości 

technicznych, jakimi dysponują uczniowie i nauczyciele oraz jakości połączenia. 

Wskazane jest używanie komunikatorów z możliwością  wykorzystania wizji (lekcje 

online) w celu korygowania postawy ucznia, smyczkowania i podziału smyczka 

(w grupie instrumentów smyczkowych), itp. 

 

2. Pomoc w zaplanowaniu pracy w perspektywie całego semestru. 

 

3. Dostosowanie treści programu nauczania i wymagań do możliwości technicznych 

związanych z dostępnością uczniów do instrumentów: organy, perkusja.  

 

4. Omawianie problemów techniczno-interpretacyjnych oraz pomoc przy ich 

rozwiązywaniu – minimum dwa razy w tygodniu. 

 

5. Udzielenie wskazówek dotyczących kolejności i sposobów uczenia, z uwzględnieniem 

gry pamięciowej. 

 

6. W przypadku braku możliwości prowadzenia lekcji online, wysyłanie przez ucznia do 

nauczyciela nagrania z nauczanymi utworami lub tylko ich wybranymi fragmentami, 

przynajmniej dwa razy w tygodniu i zwrotne przesłanie uwag nauczyciela. W razie 

potrzeby przesłanie uczniom nagrania danego fragmentu utworu w wykonaniu 

nauczyciela.  

 

7. Wskazanie uczniom propozycji nagrań dostępnych interpretacji opracowywanych 

utworów (np. na kanale YouTube). Wspólne omawianie tych wykonań. 

 

8. Udzielanie wsparcia psychicznego i motywowanie do pracy. 

 

9. Wskazana jest ścisła współpraca nauczycieli przedmiotu głównego z akompaniatorami 

w celu  nagrania plików wspierających ćwiczenia domowe (podanie dźwięku do 

nastrojenia, dostosowanie tempa do aktualnych umiejętności i poziomu opanowania 

danego utworu, itp.) 



 

 

 Dla dzieci z klas początkowych pierwszego stopnia: 

 

1. Rozmowy telefoniczne z rodzicami i dziećmi zachęcające do codziennego ćwiczenia.  

 

2. Ścisła współpraca z rodzicami uczniów poprzez skierowanie prośby o umożliwienie 

przeprowadzenia lekcji online lub wysyłanie do nauczyciela nagrań i filmów 

z ćwiczonych utworów w celu korekty błędów. Ważne jest aby wirtualne lekcje 

odbywały się w planowych godzinach lekcji w szkole muzycznej, co pozwoli zachować 

odpowiednie nawyki  i  wrażenie bycia na lekcji. 
 


