
 
REKOMENDACJE HORYZONTALNE  

Lp. 
Rekomendacja 

 
Klasa 

rekomendacji  
Adresat rekomendacji Proponowany sposób wdrożenia 

 1.  
Należy podjąć działania konsolidujące środowisko 

animatorów muzycznych. 
2 

Osoby oraz instytucje 
muzyczne związane z 

działaniami 
animacyjnymi, IMIT 

Kontynuowanie projektu „Forum Animacji 
Muzycznej”, uczestniczenie przedstawiciela 

Forum podczas wydarzeń (kongresów, 
sympozjów) związanych omawianiem strategii 
rozwoju animacji kultury i edukacji muzycznej. 

 

 2. 
Należy promować ciekawe i wartościowe muzyczne 

projekty animacyjne, mogące stać się wzorami dobrych 
praktyk. 

2 

Wydziały Kultury na 
wszystkich szczeblach 
samorządów (Urzędy 

Miasta, Urzędy Gminy, 
Urzędy Marszałkowskie), 

MKiS, MEN 

Informacje na stronach internetowych 
prowadzonych przez samorządy, fundowanie 

nagród dla autorów najciekawszych 
projektów. 

 3. 

Wyższość aktywnego uczestnictwa w działaniach 
muzycznych nad biernych odbiorem muzyki powinna stać 

się punktem wyjścia do budowania prestiżu zawodu 
animatora. 

 

2 MKiS, MEN 
Kształtowanie przekazu dotyczącego edukacji 

muzycznej z uwzględnieniem działań 
animacyjnych. 

 4. 

Należy podjąć szerokie działania wspierające pełniejsze 
wykorzystanie potencjału zawartego w polskim środowisku 

muzycznym, w szczególności – najliczniejszej 
reprezentowanej – grupy nauczycieli muzyki, zajęć 

artystycznych i wiedzy o kulturze. 
 

1 MEN, MKiS, IMIT 

Stworzenie dla nauczycieli różnego rodzaju 
zachęt do realizowania działań animacyjnych, 

przeprowadzanie szkoleń, uruchamianie 
dedykowanych nauczycielom programów. 

 5. 

Należy zadbać o tworzenie w szkołach miejsc 
przystosowanych do uprawiania muzyki. Obecnie normą 

jest, że koncerty w szkole odbywają się w hallach 
wejściowych, korytarzach czy salach gimnastycznych. 

 

1 MEN 
Dokonanie przeglądu infrastruktury szkolnej 
pod kątem możliwości realizowania działań 

muzycznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 



REKOMENDACJE OPERACYJNE 

Lp. 
Rekomendacja 

 
Klasa 

rekomendacji  
Adresat rekomendacji Proponowany sposób wdrożenia 

1. 
Postuluje się uruchomienie Programu z zakresu animacji 

muzycznej dedykowanego wyłącznie nauczycielom. 
 

1 IMIT, MEN, MKiS 
Uruchomienie programu w ramach IMIT lub 

Programów Ministra 

2. 

Postuluje się stworzenie ogólnodostępnej bazy 
materiałów: partytur utworów, podkładów muzycznych, 

filmów, tekstów, scenariuszy, instrukcji, udostępnionej na 
zasadzie licencji otwartej 

 

1 MKiS, IMIT 
Priorytety w ramach programów, dodatkowe 

punkty za udostępnienie materiałów na licencji 
otwartej. 

3. 

Należy wspierać działania mające na celu poszerzanie 
oferty dla uczniów z ostatnich poziomów nauczania oraz 

stworzenie oferty dedykowanej osobom dorosłym i 
seniorom oraz osobom niepełnosprawnym. Realizowane 
obecnie muzyczne projekty animacyjne adresowane są 

głównie do dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa) 
i przedszkolnym. 

 

1 MKiS, MEN 
Priorytety w ramach programów, dodatkowe 
punkty za projekty adresowane do nowych 

grup odbiorców. 

4. 

Zakres i struktura działań animacyjnych w dziedzinie 
muzyki pozostają w Polsce w wysokim stopniu nieznane. 
Wiele z nich ma charakter lokalny lub adresowanych jest 
do wąskiej grupy odbiorców. Dostrzegalna jest potrzeba 

przeprowadzenia badań tego niezwykle złożonego 
zjawiska. 

 

1 IMIT Raport IMIT 

5. 

Należy podjąć intensywne działania umożliwiające 
korzystanie z doświadczeń partnerów zagranicznych, 

mających wieloletnie doświadczenie w kształceniu kadry 
animatorów i nauczycieli. 

1 IMIT, MEN, MKiS 

Stworzenie grupy animatorów, którzy odbyliby 
kursy zagraniczne i dzieliliby się swoją wiedzą 
na gruncie polskim (w zamian za 
sfinansowanie kursu, przeprowadziliby 
szkoleń dla innych animatorów). 
Zawiązanie współpracy np. z Guildhall School 
of Music & Drama. 
Pozyskanie środków na cel szkoleń z 
funduszy Unii Europejskiej. 

 
Sporządził 

TOMASZ PIOTROWSKI 
moderator Forum Animacji Muzycznej 

 



Rekomendacje horyzontalne – związane z długofalowymi procesami, wieloletnimi programami, tendencjami 
 
Rekomendacje operacyjne – konkretne projekty do realizacji wciągu najbliższych 12 miesięcy 
 
Rekomendacja – zwięzła i jednoznaczna; można powołać się na zewnętrzne źródła informacji (np. przeprowadzone badania)  
 
Klasa rekomendacji – klasa odpowiadająca klasyfikacji z systemu rekomendacji (1 – pilna i ważna, 2 – pilna lub ważna, 3 – bieżąca) 
 
Adresat rekomendacji – instytucja (instytucje, osoby) odpowiedzialna za wdrożenie rekomendacji. 
 
Sposób wdrożenia – syntetyczne przedstawienie sposobu wdrożenia rekomendacji.  
 


