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Wprowadzenie

S pecyfi ka zawodu nauczyciela edukacji elementarnej wyraża się, m.in. w tym, 
że posiada on przygotowanie merytoryczne i metodyczne/dydaktyczne do 
prowadzenia zajęć z zakresu kilku obszarów edukacji, w tym edukacji mu-

zycznej. Zakłada się, że posiada on określone kompetencje rozumiane współcześnie, 
w perspektywie racjonalności emancypacyjnej, jako „złożone dyspozycje osobowo-
ściowe budowane na etyce, profesjonalnej wiedzy, umiejętnościach działania i roz-
wijania własnej praktyki” (Sajdak, 2013, s. 203). Tak rozumiane kompetencje mają 
charakter procesualny i są wyrazem zdolności nauczyciela do doskonalenia siebie 
i swojej praktyki w szybko zmieniającym się świecie (Samborska, 2014). Budowa-
ne są na podstawie wiedzy na temat prawidłowości rozwojowych dziecka w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym, procesu uczenia się oraz specjalistycznej wiedzy 
i umiejętności. Umożliwiają one zdolność i gotowość do podejmowania odpowied-
nich działań w poszczególnych obszarach edukacji elementarnej oraz w zakresie ich 
integrowania. Według Katarzyny Wojciechowskiej (2007) kompetencje muzyczne 
nauczyciela można podzielić na cztery obszary:
1. Wiedzę z zakresu integrowania muzyki z innymi dziedzinami aktywności ucznia.
2. Wiedzę z zakresu teorii muzyki.
3. Praktyczne umiejętności muzyczne.
4. Praktyczne umiejętności metodyczne.

Wymienione obszary kompetencji muzycznych nauczyciela mają wobec siebie cha-
rakter komplementarny i decydują o efektach edukacji muzycznej uczniów. Z założenia 
nauczyciel wczesnej edukacji powinien traktować muzykę jako narzędzie stymulacji pro-
cesów rozwojowych swoich wychowanków i rozumieć, że „edukacja muzyczna, wkracza 
w różne dziedziny życia dziecka, wiążąc specyfi czne treści kształcenia oraz działania ze 
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sferą rozwoju: psychicznego, fi zycznego, motorycznego, umysłowego, emocjonalnego, 
społeczno-moralnego oraz z edukacją: przyrodniczą, ekologiczną, komunikacyjną, tech-
niczną, polonistyczną, matematyczną, zdrowotną, jak również wiąże się z terapią logope-
dyczną oraz szerzej rozumianą terapią pedagogiczną” (Śliwińska, 2005, s. 311).

Kompetencji do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji muzycznej studenci edu-
kacji elementarnej nabywają w toku realizacji zajęć teoretycznych, ćwiczeń i praktyk 
pedagogicznych. Niewątpliwie kluczową rolę odgrywają tutaj kompetencje nauczy-
cieli akademickich, których zadaniem jest wyposażenie przyszłych nauczycieli w od-
powiedni zasób wiadomości i umiejętności muzycznych niezbędnych do prowadzenia 
zajęć z dziećmi na etapie edukacji elementarnej zgodnie z założeniami podstawy pro-
gramowej (Majzner, 2014). Główne problemy kształcenia muzycznego nauczycieli 
edukacji elementarnej dotyczą oceny ich wiedzy i stanu przygotowania umiejętności 
dydaktycznych. Kształcenie muzyczno-metodyczne studentów jest częścią całego 
procesu przygotowania zawodowego przyszłych nauczycieli edukacji elementarnej. 

Na podstawie prowadzonych badań w obszarze edukacji muzycznej dziecka przez 
nauczycieli wczesnej edukacji formułowanych jest szereg wniosków dotyczących ich 
kompetencji. Z prowadzonych badań wynika bowiem, że muzyka w praktyce edu-
kacji małych dzieci często traktowana jest przez nauczycieli jako swoisty dodatek 
do tzw. wiodących obszarów edukacji elementarnej, a prowadzone zajęcia nie przy-
czyniają się do rozwoju muzycznego uczniów, nie kształtują zainteresowań dzieci 
tą dziedziną (Popowski, Grusiewicz, 2014). Sami nauczyciele edukacji elementarnej 
również raczej nisko oceniają swoje kompetencje muzyczne (Majzner, 2014).

Nie ulega wątpliwości, że efekty kształcenia kandydatów na nauczycieli eduka-
cji muzycznej na etapie edukacji elementarnej zależą od różnorodnych czynników, 
tkwiących zarówno w samym studencie, takich jak: poziom zdolności muzycznych, 
motywacja, poziom i zakres zainteresowań muzyką, jak też w warunkach i proce-
sie ich kształcenia, tj. w organizacji i poziomie nauczania. W trakcie studiów „treści 
przedmiotów teoretycznych i specjalistycznych odnoszone do praktyk pedagogicz-
nych, ulegają w umyśle studentów strukturalizacji, umożliwiając operowanie zdoby-
tą wiedzą w trakcie egzaminów i później w pracy zawodowej” (Ławrowska, 2003, 
s. 65). Jak twierdzi autorka, osoby podejmujące studia na kierunkach wychowanie 
przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna są w przeważającej części zaledwie umiar-
kowanie zdolne muzycznie, co oznacza, że potrafi ą zapamiętać i powtórzyć popraw-
nie prostą melodię i rytm, ewentualnie dostrzec różnice pomiędzy wzorem melodycz-
no-rytmicznym a jego powtórzeniem oraz zauważyć zmiany tempa. Stąd uczelnie 
wyższe kształcące kandydatów na nauczycieli edukacji elementarnej zmuszone są 
uwzględniać możliwość niemalże zerowego przygotowania muzycznego osób wstę-
pujących na studia. Wyjątek stanowią nieliczni absolwenci szkół muzycznych, wy-
posażeni, co oczywiste, w umiejętności instrumentalne, wokalne i wiedzę muzyczną. 
Oczywiście, ogólnie niski poziom umiejętności muzycznych osób rozpoczynających 
studia nie musi przesądzać o ostatecznych umiejętnościach dydaktycznych absol-
wentów. Bywa tak, że absolwenci kierunków pedagogicznych osiągają bardzo dobre 
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rezultaty w zakresie wychowania muzycznego dzieci, niekiedy prowadzą ciekawe 
lekcje i zajęcia umuzykalniające. Jednakże ogólny stan przygotowania muzycznego 
nauczycieli jest niezadowalający (Ławrowska, 2003). 

Efekty kształcenia kandydatów na nauczycieli edukacji muzycznej na poziomie 
edukacji elementarnej pozostają także w związku z poziomem ich inteligencji mu-
zycznej. Wśród współczesnych psychologów muzyki prezentowane są różne podej-
ścia do inteligencji muzycznej i rozumienia jej komponentów składowych. I tak:
1. Inteligencja muzyczna jako autonomiczna forma inteligencji, intelektualna i este-

tyczna forma myślenia (Murphy, 1999).
2. Inteligencja muzyczna jako element obejmujący trzy zintegrowane drogi poznania 

i różne rodzaje umiejętności poznawczych, takich jak: percepcja, wykonanie i re-
fl eksja (Matare, 2009).

3. Inteligencja muzyczna jako zdolność do odczuwania, odpowiedzi i rozumienia 
bodźców muzycznych (Krishnan i in., 2014).

4. Inteligencja muzyczna jako jedna z form inteligencji wielorakiej, pogłębiona świa-
domość dźwięków, umiejętność identyfi kowania wzorów tonalnych i rytmicznych 
oraz rozumienia związku zachodzącego między dźwiękiem a wywoływanym 
przez niego samopoczuciem (Gardner, 2009).
Ostatni z wymienionych sposobów rozumienia inteligencji muzycznej jest naj-

bardziej powszechny wśród pedagogów. Należy podkreślić, że koncepcja inteligencji 
wielorakich Howarda Gardnera jest w ostatnich latach różnie interpretowana, a nawet 
spotyka się z krytyką (Tyszkowska, 2017). 

Na potrzeby tego opracowania autor przyjął szerokie rozumienie inteligencji mu-
zycznej za Herbertem D. Wingiem (2014), który utożsamia omawiane pojęcie ze zdol-
nościami muzycznymi. Według Winga inteligencja muzyczna obok zdolności muzycz-
nych wyraża się we wrażliwości estetycznej na muzykę i zdolności do oceny muzyki. 
Wing jest autorem testu psychologicznego, za pomocą którego bada się właściwości 
i funkcje psychiczne związane z percepcją muzyki. Podstawowe założenia teoretyczne, 
na których opiera się skonstruowany przez niego test, brzmią następująco:
1. Istnieją specjalne zdolności do zajmowania się muzyką.
2. Mają one charakter całościowej jakości psychicznej, odnoszącej się do różnorod-

nych funkcji psychicznych i będącej podłożem wszelkich czynności muzycznych. 
Ich główne składniki stanowią słuch, pamięć muzyczna i smak muzyczny.

3. Zdolności te mogą być częściowo wrodzone. 
4. Pozostają w związku z inteligencją ogólną. 
5. Dla ich zbadania niezbędne jest posłużenie się rzeczywistą muzyką, w szczegól-

ności wykonywaną na konkretnym instrumencie (tamże, s. 10‒12). 

Procedura i wyniki badań

Celem artykułu jest prezentacja wyników badań nad inteligencją muzyczną kan-
dydatów na nauczycieli wczesnej edukacji. Podobnie jak Wing (tamże), autor tego 
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opracowania opiera się na założeniu, że poziom zdolności muzycznych osób studiu-
jących na kierunkach edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna jest bardzo zróżnico-
wany i na ogół średni bądź niski. Dobrze więc, gdy prowadzący zajęcia muzyczne 
pozna możliwości poszczególnych studentów i odpowiednio do nich dostosuje rodzaj 
ćwiczeń oraz zakres wymagań końcowych. Należy jednak pamiętać o tym, że niestety 
nauczyciel prowadzący przedmioty z zakresu edukacji muzycznej nie ma możliwości 
indywidualizowania wymagań końcowych, ponieważ wszyscy absolwenci kierunku 
muszą osiągnąć założone w sylabusach efekty kształcenia. 

Test Inteligencji Muzycznej Winga może być wykorzystywany w kształceniu mu-
zycznym, zarówno muzyków zawodowych, jak i amatorów. Stosuje się go na róż-
nych poziomach kształcenia i w różnego typu szkołach i placówkach – muzycznych, 
ogólnokształcących, uczelniach kształcących lub dokształcających nauczycieli (tam-
że). Pierwszy raz ukazał się w 1948 roku. Do badań wykorzystano jednak wydaną 
w 2014 r. nową wersję testu, opracowaną przez pracowników naukowych Uniwersy-
tetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Badania i standaryzacja testu 
uwzględniające polskie realia odbyły się pod kierunkiem dr hab. Barbary Kamińskiej. 
Naukowcy określili trudność testu i moc dyskryminacji pozycji testowych, jak rów-
nież rzetelność i trafność testu. Obliczono normy centylowe i stenowe. Test Winga 
jest przystosowany do badań grupowych oraz indywidualnych i składa się z siedmiu 
zadań. Autor prezentowanego artykułu analizuje jedynie wyniki uzyskane dla całej 
grupy badanej, nie podejmując interpretacji poszczególnych testów i zadań w nich 
zawartych, jest to bowiem za szeroki temat i wymaga odrębnego potraktowania.

Ponieważ w badaniu wyselekcjonowano 113 osób studentów I i II roku eduka-
cji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego w Akademii Techniczno-Huma-
nistycznej w Bielsku-Białej bez wykształcenia muzycznego, wykorzystano wersję 
skróconą testu, a mianowicie trzy pierwsze zadania z możliwych siedmiu. Wynika 
to z faktu, że osoby bez przygotowania muzycznego mają problem z wykonaniem 
drugiej części testu poświęconej ocenie estetycznej. Wersja skrócona testu bada pod-
stawowe zdolności muzyczne: słuch analityczny, słuch wysokościowy oraz pamięć 
melodyczną. Układ zadań w teście przedstawia się następująco:
1. Analiza akordów (20 zadań) ‒ określenie liczby dźwięków w słyszanym akordzie 

(słuch analityczny ‒ harmoniczny);
2. Analiza wysokości dźwięków (30 zadań) ‒ określenie zmiany wysokości dźwięku 

w następujących po sobie dwóch akordach (słuch wysokościowy);
3. Pamięć melodyczna (30 zadań) ‒ dwukrotna prezentacja melodii w drugiej pre-

zentacji należało odgadnąć miejsce zmiany dźwięku.
Wynik surowy testu dla każdego respondenta określiła w badaniu suma jego po-

prawnych odpowiedzi, na tej podstawie obliczone zostały odchylenie standardowe 
dla populacji i wiek muzyczny.

Do analizy badanych przypadków wykorzystana została również skala centylowa 
odwołująca się do zaproponowanego przez autora podziału wyniku na klasy:
klasa A – centyle 91 i powyżej – bardzo wysoki poziom zdolności muzycznych;
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klasa B – centyle 71‒90 – zdolności muzyczne powyżej przeciętnej;
klasa C – centyle 31‒70 – przeciętny poziom zdolności muzycznych;
klasa D – centyle 11‒30 – zdolności muzyczne poniżej przeciętnej;
klasa E – centyle 0‒10 – bardzo niski poziom zdolności muzycznych (Wing, 2014, s. 57).

Wykres 1. Skala centylowa obliczona dla grupy badanych
Źródło: badania własne.

Na wykresie 1 przedstawiono wynik obliczeń skali centylowej w stosunku do za-
proponowanych klas oraz wyniku surowego badanej grupy. Obliczenie skali centylo-
wej było konieczne dla dokonania porównania.

Wyniki surowe testu przeprowadzonego w Akademii Techniczno-Humanistycz-
nej w Bielsku-Białej na grupie 113 kandydatów na nauczycieli edukacji elementarnej 
porównano w tabeli 1 z normami ustalonymi przez pracowników Uniwersytetu Mu-
zycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. 

Tabela 1. Porównanie wyników surowych normy z badaniem

Klasa A B C D E
Centyle 91 i powyżej 90‒71 70‒31 30‒11 10 i poniżej
Norma wynik surowy 52 i powyżej 51‒44 43‒34 33‒29 28 i poniżej
Badanie wynik surowy 53 i powyżej 52‒49 48‒40 39‒32 31 i poniżej

Źródło: badania własne.

Z porównania tego wynika, że poziom inteligencji muzycznej wśród badanych 
studentów jest wyższy od ustalonej normy. W tabeli 1 możemy zauważyć również, że 
część wyników grupy badanej w klasie C w określonej normie mieści się w klasie B 
i podobnie część wyników grupy badanej w klasie D w normie mieści się w klasie C. 
Ta tendencja występuje w każdej z określonych klas. Analizując jednak wyniki bada-
nia, możemy p otwierdzić założenie Ławrowskiej (2003), Winga (2014) i autora tego 
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opracowania, że większość osób podejmujących studia na kierunki edukacja wcze-
snoszkolna i wychowanie przedszkolne posiada zaledwie umiarkowane zdolności 
muzyczne. Ilustruje to wynik ilościowy zamieszczony w tabeli 2.

Tabela 2. Ilościowe przyporządkowanie respondentów do klas 

Klasa A B C D E
Centyle 91 i powyżej 90–71 70–31 30–11 10 i poniżej
Liczba respondentów 13 21 45 24 10

Źródło: badania własne.

Spośród 113 studentów poddanych badaniu tylko 34 osoby reprezentują bardzo 
wysoki i wysoki poziom zdolności muzycznych w ustalonej normie. Natomiast 79 
respondentów wypada przeciętnie, poniżej przeciętnej lub reprezentuje bardzo niski 
poziom zdolności muzycznych. W świetle przedstawionych badań zarysowuje się ra-
czej umiarkowanie pozytywny obraz zdolności muzycznych respondentów. Nasuwa 
się jednak pytanie, dlaczego edukacja muzyczna w Polce przeżywa kryzys, który cią-
gle jest cedowany na słabe przygotowanie muzyczne nauczycieli? Czy nie potrafi my 
kształcić młodzieży akademickiej? Czy osoby z przeciętnymi lub słabymi umiejętno-
ściami muzycznymi mają szanse na opanowanie zakresu materiału, który pozwoliłby 
im na rzetelne prowadzenie zajęć muzycznych? Czy poziom inteligencji muzycznej 
respondentów pozwala na ich kształcenie szczególnie w wykonawstwie muzyki, co 
jak wiemy, jest potrzebne nauczycielowi do prowadzenia edukacji muzycznej w przed-
szkolu i klasach I‒III? Otóż nauczyciele akademiccy nie stykają się wyłącznie ze śred-
nim bądź niskim poziomem umiejętności muzycznych studentów. Wyniki badań nad 
wiedzą muzyczną, przeprowadzone za pomocą autorskiego testu wiedzy muzycznej, 
opracowanego na podstawie analizy podstawy programowej oraz podręczników szkol-
nych1, pokazują znaczące zaniedbania w kształceniu muzycznym dzieci i młodzieży na 
poziomie podstawowym i średnim. Wyniki świadczą o braku znajomości przez nich 
podstawowych zasad muzyki, takich jak: nazewnictwo dźwięków, znajomość wartości 
rytmicznych nut i pauz, znaków przykluczowych i kluczy oraz zapis metrum muzycz-
nego. Należy jeszcze wspomnieć o historii muzyki, poruszaniu się po jej gatunkach 
czy epokach, a także wrażliwości estetycznej na muzykę i zdolności do jej oceny.

Braki wiedzy muzycznej wymagają uzupełnienia w trakcie realizacji przedmiotów 
w czasie studiów. Tymczasem mała liczba godzin przeznaczonych na zajęcia z zakre-
su edukacji muzycznej, w miejsce pogłębiania wiedzy muzycznej i prowadzenia zajęć 
praktycznych rozwijających nauczycieli pod względem wykonawczym, musi zostać 
poświęcona na uzupełnianie braków z poprzednich etapów kształcenia. 

1 Test opracowany przez autora artykułu. Wyniki opublikowano w artykule: R. Majzner (2018). Wiedza mu-
zyczna absolwentów szkół średnich ‒ kandydatów na nauczycieli wczesnej edukacji. Zeszyty Naukowe Wyższej 
Szkoły Humanitas. Pedagogika, 16, 235‒245.
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Kolejne wyniki dotyczące wieku muzycznego, który oblicza się w teście Winga 
dla dzieci szczególne zainteresowanych muzyką i osób dorosłych, w odniesieniu do 
badanych studentów również mogą być odebrane jako raczej pozytywne. Wiek mu-
zyczny obliczono dla poszczególnych klas ze wzoru: 

25
3

WSWM 


gdzie:
WM ‒ wiek muzyczny,
WS ‒ suma wyników surowych,
liczba 3 ‒ liczba pomiarów.

Powstał on z przekształcenia wzoru ujmującego zależność między wynikiem testu 
a wiekiem. Wing (2014) ujął tę zależność jako funkcje liniową: średni wynik surowy 
= 3 × wiek + 25. W tabeli 3 zamieszczone zostały wyniki wieku muzycznego dla 
poszególnych klas 

Tabela 3. Wiek muzyczny w poszczególnych klasach

Klasa Średni wynik Suma wyników Liczba wyników Wiek
A 53 724 13 54
B 49 1055 21 49
C 40 1962 45 43
D 32 875 24 35
E 15 266 10 24

Źródło: badania własne.

Wyniki ukazują, że wiek muzyczny respondentów waha się od 54 lat w klasie A, 
w której badani uzyskali bardzo wysoki poziom zdolnosci muzycznych, do 24 lat 
w klasie E, która z kolei wyznacza niski ich poziom. Oznacza to, że zdecydowana 
większość repondentów osiągnęła wyższy wiek muzyczny od rzeczywistego. Średni 
wynik wieku muzycznego dla wszystkich klas uplasował się na poziomie 43,2 lat. 
Potwierdza to fakt, że respondenci wypadli w tej części testu powyżej określonej 
normy. Ponieważ wiek muzyczny jest składową uzdolnień muzycznych, nie zależy od 
wieku badanej populacji i wykazuje w życiu człowieka tendencje wzrostowe, można 
stwierdzić, że wyniki badania są w miarę optymistyczne. 

Konkluzje

Celem tego opracowania było przedstawienie wyników badań nad poziomem inteli-
gencji muzycznej kandydatów na nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkol-
nej. Wyniki testu Winga pokazały, że badani reprezentują wyższy poziom zdolności 
muzycznych niż określona norma ustalona dla osób nie uczących się muzyki. Ozna-
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cza to, że reprezentują w zakresie słuchu analitycznego, słuchu wysokościowego oraz 
pamięci melodycznej wyższy poziom od ustalonej normy. W badaniu została użyta 
jednak wersja skrócona testu, dla osób nie uczących się muzyki, która nie obejmuje 
zadań dotyczących oceny estetycznej muzyki. Powodem tego jest brak określonej 
normy dla drugiej części testu przez osoby go standaryzujące z powodu zbyt dużej 
trudności ćwiczeń. Analiza wyników badań inteligencji muzycznej oraz podstawowej 
wiedzy muzycznej nie napawa optymizmem, ponieważ ukazuje rażące braki w kształ-
ceniu muzycznym dzieci i młodzieży oraz przeciętny poziom inteligencji muzycznej 
respondentów. Jak zatem zapewnić dzieciom dobry poziom edukacji muzycznej przez 
nauczycieli wczesnej edukacji? Według autora tego opracowania wykształcenie na-
uczyciela edukacji elementarnej posiadającego kompetencje do prowadzenia przed-
miotu muzyka jest obecnie bardzo trudne. Efekty kształcenia nauczycieli w zakresie 
edukacji muzycznej można podnieść poprzez:
1. Przywrócenie egzaminów wstępnych weryfi kujących prawidłową emisję głosu 

oraz uzdolnienia muzyczne kandydatów na nauczycieli na starcie.
2. Zaangażowanie nauczycieli akademickich wykładających przedmioty muzyczne 

w ich urealnienie i dostosowanie do rzeczywistego poziomu studentów. 
3. Zaangażowanie studentów i chęć przyswojenia ogromu materiału teoretycznego, 

jak również praktycznego.
4. Zwiększenie liczby godzin poświęconych na naukę muzyki kandydatów na na-

uczycieli, która mieści w sobie wiele zagadnień teoretycznych i umiejętności 
praktycznych.
W zakresie kształcenia studentów nauczyciele akademiccy powinni zwracać 

większą uwagę na rozwijanie ich muzycznych umiejętności praktycznych, takich jak: 
śpiew, gra na instrumentach, tworzenie muzyki oraz improwizacja. Ważnym aspek-
tem staje się również rozwijanie u studentów sprawności percepcyjnych, co pozwoli 
na rozbudzenie ich potrzeby i umiejętności samodzielnego organizowania kontaktu 
z muzyką. Wydaje się zasadne wyznaczenie obowiązkowego uczestnictwa kandy-
datów na nauczycieli edukacji elementarnej w różnego typu zespołach muzycznych 
oraz kształtowania ich pozytywnej i twórczej postawy. Analiza przeprowadzonych 
wyników badań oraz własna praktyka autora artykułu ukazują konieczność wcie-
lenia zmian w zakresie treści, metod nauczania i form pracy nie tylko nauczycie-
li akademickich, lecz także nauczycieli muzyki na wszystkich etapach kształcenia, 
aby wychowanie muzyczne było rzetelne, na miarę potrzeb współczesnego odbiorcy 
sztuki, sięgając treścią od czasów odległych, przez teraźniejszość, do szerokich wi-
zji przyszłości. Pełna świadomość odbiorcy treści estetycznych winna być rozwijana 
wraz z wiekiem uczniów, a wzbogacana w nowe zasoby wiedzy i umiejętności mu-
zyczne. Tak kształtowany model osobowościowy człowieka pozwala na kreowanie 
optymistycznego społeczeństwa, które dzięki dziedzictwu kulturowemu dochodzi do 
uniwersalizmu muzycznego (Uchyła-Zroski, 1999). O zmianach w edukacji, w tym 
edukacji muzycznej dzieci, decydują jednak przede wszystkim „kompetentni i światli 
nauczyciele” (Denek, 2013). 
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MUSICAL INTELLIGENCE OF CANDIDATES FOR EARLY CHILDHOOD TEACHERS

Abstract
 
The purpose of the following article is to present the results of the research on the musical intelligence of 
candidates for early childhood education teachers. The research was carried out using a standardized test 
developed by Herbert D. Wing. The author of the paper bases on the assumption that the level of musical 
intelligence of future teachers in kindergarten and fi rst grades of primary school largely determines the 
effects of didactic work in the fi eld of music education conducted by academic teachers. The text ends 
with conclusions and postulates aimed at optimizing teacher education as part of music education.

Keywords: early childhood education, candidates for teachers, musical intelligence 


