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Cele przedmiotu

 merytoryczne i praktyczne przygotowanie studenta do prowadzenia 
zajęć z przedmiotu Gitara klasyczna w szkołach muzycznych I i II 
stopnia;

 zapoznanie się z podstawowymi problemami metodycznymi oraz 
pedagogicznymi w nauczaniu gry na gitarze klasycznej

Wymagania wstępne      ukończenie studiów I stopnia w specjalności Gitara klasyczna



 

Symbol efektu EFEKTY UCZENIA SIĘ
Odniesienie efektów

do PRK

Wiedza (W) Ins2aK_W01 osiągnął gruntowną znajomość repertuaru związanego ze 
swoją specjalnością oraz - gdy zachodzi taka potrzeba - z 
instrumentami pokrewnymi, w szczególności w zakresie 
wybranego stylu i profilu studiów (profil studiów dotyczy 
wybranych specjalności)

P7S_WG

Ins2aK_W04 zna zasady tworzenia prac artystycznych i kreowania działań 
artystycznych o wysokim stopniu oryginalności na podstawie
wiedzy o stylach w sztuce i związanych z nimi tradycjach 
twórczych i odtwórczych

P7S_WG

Ins2aK_W06 poznał wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, 
umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi 
artystycznej

P7S_WG

Ins2aK_W10 wykazuje głębokie zrozumienie powiązań i zależności 
pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami studiów
oraz wykorzystuje tę wiedzę w dalszym rozwoju 
artystycznym

P7S_WG

Umiejętności
(U)

Ins2aK _U02 wykonuje obszerny repertuar związany ze swoją
specjalnością, wykazując się swobodą w interpretowaniu 
utworów w różnych stylach i specjalizując się w wybranym 
przez siebie stylu

P7S_UW

Ins2aK _U04 jest przygotowany do całkowicie samodzielnej pracy nad
repertuarem oraz wyrażania własnych koncepcji 
artystycznych

P7S_UU
P7S_UW

Ins2aK _U05 jest przygotowany do współdziałania w różnych składach 
instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych w oparciu o
wiedzę dotyczącą wzorców formalnych, stylów muzycznych i
tradycji wykonawczych, a także do podjęcia wiodącej roli w
zespołach muzycznych (dotyczy wybranych specjalności i 
wybranego zakresu programu studiów)

P7S_UO

Ins2aK _U08 posiada umiejętność tworzenia rozbudowanych prezentacji w
formie pisemnej i ustnej na podstawie wiedzy zawartej w 
materiałach źródłowych oraz jej interpretacji, a także opisu 
zjawisk muzycznych językiem naukowym

P7S_UK



Kompetencje
społeczne (K)

Ins2aK _K01 wykazuje zdolność integrowania nabytej wiedzy,
podejmowania samodzielnych, nowych i kompleksowych 
działań również w warunkach ograniczonego dostępu do 
informacji, a także w stopniu znaczącym przyswoił sobie
umiejętność krytycznej oceny

P7S_UU
P7S_KK

Ins2aK _K02 w sposób świadomy i poparty doświadczeniem wykorzystuje
w różnych sytuacjach mechanizmy psychologiczne 
wspomagające jego działania w kierunku uzyskania 
pewności siebie

P7S_KK

Ins2aK _K03 posiada umiejętność inicjowania i przewodniczenia pracy
zespołowej, prowadzenia negocjacji oraz przekazywania
swoich rozwiązań i przemyśleń w sposób jednoznaczny i
zrozumiały zarówno dla odbiorców profesjonalnych, jak i
nieprofesjonalnych z zastosowaniem technologii
informacyjnych

P7S_KR
P7S_KO

Ins2aK _K05 jest kompetentnym i samodzielnym artystą, zdolnym do 
świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie 
specjalności oraz innych szeroko pojętych działań 
kulturotwórczych

P7S_UU
P7S_KR

Ins2aK _K06 jest zdolny do krytycznej oceny własnych działań twórczych 
i artystycznych oraz potrafi adekwatnie ocenić inne 
przedsięwzięcia z zakresu kultury i sztuki

P7S_KK

Ins2aK _K07 korzysta z możliwości poszerzania swojej wiedzy, 
modyfikuje ukształtowane w czasie studiów schematy 
poznawcze poprzez ustawiczne samokształcenie, jest gotów 
do inspirowania i organizowania procesu uczenia się innych 
osób

P7S_UU
P7S_KR



TREŚCI PROGRAMOWE

Semestr I

1. Podnóżek czy podgitarnik – wybór odpowiednich akcesoriów i ich wpływ na przebieg procesu nauczania.
2. Tirando czy apoyando – od którego sposobu wydobywania dźwięku rozpocząć naukę.
3. Pozycja z instrumentem i piąstkowy układ prawej dłoni  – ćwiczenia przygotowawcze.
4. Prawidłowe ustawienie prawej ręki, kształt palców i nadgarstka. Nauka ustawiania palców na 

przyporządkowanych strunach.
5. Pierwsze ćwiczenia na pustych strunach. Analiza wybranych podręczników pod kątem sposobu wprowadzania 

prawej ręki vs. autorska metoda prowadzącej (podręcznik Gitara Pierwsza Klasa: ilość ćwiczeń, zawartość, 
konstrukcja).

6. Stabilizacja prawej dłoni na etapie gry jednogłosowej.
7. Praca nad dźwiękiem.
8. Aplikatura prawej ręki w przebiegach jednogłosowych – naprzemienne palcowanie jako podstawowa technika 

gitarowa.
9. Praca nad aparatem gry lewej ręki. Układ dłoni przy gryfie, kształt palców – ćwiczenia przygotowawcze..
10. Praca nad aparatem gry lewej ręki. Grawitacja i precyzja, a zasady ergonomicznej gry.
11. Pierwsze ćwiczenia z lewą ręką. Od której struny, progu oraz palca rozpocząć naukę.

Analiza wybranych podręczników pod kątem ww. zagadnień vs. autorska metoda prowadzącej (podręcznik Gitara 
Pierwsza Klasa: ilość ćwiczeń, zawartość, konstrukcja).  

12. Zasady palcowania lewej ręki w ćwiczeniach w I pozycji. Niedoceniony czwarty palec lewej ręki – dlaczego 
należy go stosować.

13. Wykorzystanie kapodastra w pierwszych ćwiczeniach z lewą ręką.
14. Wprawki chromatyczne – dlaczego nie należy wprowadzać ich zbyt wcześnie.
15. Rozwijanie muzykalności na etapie gry jednogłosowej (frazowanie, oddechy muzyczne, wibracja, artykulacja, 

dynamika, jakość dźwięku).
16. Pierwsze utwory dwugłosowe. Od jakiej techniki rozpoczynamy ten etap nauki.
17. Stabilizacja prawej ręki w nadgarstku – ważny cel pracy na etapie gry dwugłosowej.

Semestr II
1. Zagadnienie eksponowania melodii na tle akompaniamentu w pierwszych utworach dwugłosowych.
2. Wprawki na pustych strunach – stały element repertuaru ćwiczeniowgo.
3. Techniki lewej ręki w pierwszych utworach dwugłosowych. Chwyty dwu-, trzy- i czteropalcowe – jak 

wprowadzać, by nie usztywnić ręki.
4. Techniki lewej ręki: zmiany pozycji i gra w wysokich pozycjach, flażolety.
5. Kolejne techniki dwugłosowe prawej ręki: trójdźwięki, czterodźwięki, małe i duże arpeggio.
6. Dwudźwięki na odległych strunach (kciukiem i jednym z palców) – dlaczego ta technika sprawia dzieciom 

trudność.
7. Kiedy i w jaki sposób wprowadzić apoyando.
8. Efekty gitarowe – niedocenione atuty gitary i sposób na rozwijanie techniki i muzykalności.
9. Gra w II pozycji – jakie sprawia uczniom problemy i jak pracować nad tym elementem.
10. „Zaawansowane” techniki lewej ręki: barre, legato – jak je wprowadzać by uniknąć usztywnienia ręki? Analiza 

wybranych podręczników pod kątem sposobu wprowadzania wymienionych zagadnień.
11. Gamy – dlaczego należy je ćwiczyć i jak do tego przekonać dzieci. Sposoby ćwiczenia (schematyczne, 

nieschematyczne, rytmizacja).  
12. Profesjonalnie od pierwszych lekcji: jak uniknąć złych nawyków – zasady.

Teoria w praktyce: Lekcje otwarte – każdy student w semestrze prowadzi jedną lekcję (około 30 minut zajęć). To okazja 
do obserwacji metod pracy dla pozostałych uczestników oraz twórczej wymiany doświadczeń i opinii.

Metody kształcenia 1. Wykład, dyskusja, praca w grupach, referaty i prezentacje, 
wymiana doświadczeń pedagogicznych (w roli nauczyciela i 
ucznia)

2. Metody nauczania praktycznego: pokaz, ćwiczenie, wymyślanie
własnych ćwiczeń, dyskusja z informacją zwrotną i ewaluacją



3. Prowadzenie lekcji otwartej z uczniem

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny Symbol efektu

 Ocenianie ciągłe
 Prace domowe  - omówienia pojedynczych elementów metodyki
 Praca zaliczeniowa odnosząca się do wybranych zagadnień 

metodycznych
”

Ins2aK_W01
Ins2aK_W04
Ins2aK_W06
Ins2aK_W10
Ins2aK _U02
Ins2aK _U04
Ins2aK _U05
Ins2aK _U08
Ins2aK_KO1
Ins2aK_KO2
Ins2aK_KO3
Ins2aK_KO5
Ins2aK_KO6
Ins2aK_KO7

Forma i warunki
zaliczenia

Forma zaliczenia
Zaliczenie z oceną

Warunki zaliczenia
Wykonanie wszystkich zadań w ciągu semestru oraz przygotowanie pracy zaliczeniowej 
semestralnej

Literatura przedmiotu:

T.Stachak, Gitara pierwsza klasa
T.Stachak, Gitara ekstra klasa
F. Wieczorek, Raczkuję z gitarą
T.Stachak, Elementarz gitarzysty
J. Powroźniak, ABC gitary
J. Powroźniak, Szkoła gry na gitarze i na gitarze hawajskiej
M. Carcassti, 25 etiud z op. 60
M. Giuliani, 24 Etiudy op. 100
M. Giuliani, 24 Etiudy op. 48
L. Bouwer, Etudes simples
L. Bouwer, Nuevos Estudios Sencillos
F. Sor, The Complete Studies for Guitar
R. Dyens, 20 letters  
T. Stachak, Etiudy charakterystyczne vol. 1, vol. 2
T.Stachak, Album z wariacjami
M. Carcassi, F. Carulli, M. Giuliani, Wariacje nr 1 (opr. R. Bałałuszko)
Łatwe sonatiny i wariacje na gitarę klasyczną (opr. B. J. Oberbek)
T.Stachak, Znam i gram
S.Tennant, Pumping nylon
J.A. Muro, Basic pieces, vol. 1, vol. 2
J.A. Muro, Basic Guitar Tutor
J.A. Muro, Chamber music
H. Teuchert, Meine Gitarrenfibel 
G. Verba, A. Miteran, Je Joue avec Ma Guitare
Begon, La guitare

M. Linnemann, A. Vinitsky, H. Grosnick  J. Wanders, F. Kleynjans, J. Cardoso, B. Verschueren, K. Schindler, C. Hartog – wybór 
utworów



NAKŁAD PRACY STUDENTA

Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne 60
Przygotowywanie się do zajęć 20
Konsultacje 10
Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia 30
Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu
Łączny nakład pracy studenta w godz. 120
Liczba punktów ECTS 4

Praktyki (jeśli obowiązują)
Łączny nakład pracy studenta w godz. 120
Liczba punktów ECTS 4

MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ

 Student może nauczać gry na gitarze w w szkołach muzycznych I oraz II stopnia


