
Szanowne Koleżanki i Koledzy, członkowie i sympatycy Zespołu Ekspertów ds. edukacji 

muzycznej przy Polskiej Rady Muzycznej, 

 

miło nam poinformować o niektórych działaniach Zespołu w okresie przedwakacyjnym, a 

zwłaszcza zwrócić uwagę Państwa na dwie  interesujące i merytorycznie ważne wizyty w 

instytucjach powiązanych z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Mamy tutaj na myśli: 

- spotkanie delegacji Zespołu z podsekretarzem stanu w MEN Panią Joanną Berdzik 29 

kwietnia 2014 

- wizytę w Instytucie Badań Edukacyjnych w dniu 23 maja 2014 

W spotkaniu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zespół Ekspertów reprezentowany 

był przez: Krzysztofa Knittla, prezesa PRM oraz: Magdę Radziejowską, Violę Łabanow i 

Andrzeja Białkowskiego. Z ramienia MEN w spotkaniu uczestniczyli, poza wymienioną już 

Panią Minister Joanną Berdzik, także dyrektorzy departamentów, a w tym Departamentu 

Kształcenia Ogólnego i Wychowania - Anna Wesołowska, Departamentu Jakości Edukacji - 

Małgorzata Szybalska  oraz przedstawiciele kilku wydziałów obu departamentów 

Problematyka spotkania koncentrowała się głównie wokół trzech kwestii. Po pierwsze, 

Podstawy programowej, gdzie omawiano możliwości współudziału Zespołu w pracach nad 

nową podstawą po roku 2014 oraz zgłoszono poprawki do obowiązującej Podstawy 

programowej. Po drugie, współpracy Zespołu z instytutami resortowymi MEN, a zwłaszcza 

Instytutem Badań Edukacyjnych, co dałoby możliwość prowadzenia wspólnych prac 

eksperckich. Po trzecie, opracowania materiałów metodycznych związanych z 

wprowadzeniem nowego elementarza, w ramach którego treści muzyczne pojawiają się 

incydentalnie, a ich realizacja wymaga wsparcia metodycznego i programowego. Cenna 

okazała się tutaj inicjatywa K. Knittla, który zadeklarował pomoc w tworzeniu tego typu 

materiałów w imieniu środowiska kompozytorskiego. 

Spotkanie w Instytucie Badań Edukacyjnych, stanowiło konsekwencję ustaleń 

poczynionych w Ministerstwie Edukacji Narodowej i zorganizowane zostało przy współpracy 

z sekretariatem Pani Minister Joanny Berdzik. Podobnie jak w poprzednim spotkaniu Zespół 

Ekspertów był tutaj reprezentowany przez: Krzysztofa Knittla, Magdę Radziejowską, Violę 

Łabanow i Andrzeja Białkowskiego. Z ramienia Instytutu Badań Edukacyjnych w spotkaniu 

uczestniczyli: dyrektor Instytutu: prof. Michał Federowicz, zastępca dyrektora ds. 

naukowych: dr Michał Sitek oraz prof. Jolanta Choińska – Mika, lider Zespołu Dydaktyk 

Szczegółowych IBE. Koncentrowano się tutaj głównie na kwestii współpracy Zespołu 

Ekspertów z IBE w ramach realizacji istniejących projektów oraz omawiano możliwości 



wspólnego aplikowania o środki na badania w obszarach o kluczowym znaczeniu dla rozwoju 

edukacji muzycznej w Polsce.  

Oba spotkania uznać należy za merytorycznie owocne i ważne z punktu widzenia 

dalszego funkcjonowania Zespołu Ekspertów.  

 

 

 


