Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów,
Szkoła Muzyczna I st. w Dobczycach
Urząd Gminy i Miasta Dobczyce
Katedra Kameralistyki Akademii Muzycznej w Krakowie
zapraszają do udziału w:

IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.
„Konteksty kultury, konteksty edukacji.
Początki kształcenia muzycznego”
Zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Konteksty kultury, konteksty
edukacji”. Podtytuł IV edycji konferencji to: "Początki kształcenia muzycznego". Konferencja
odbędzie się w Dobczycach pod Krakowem, w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym im.
Burmistrza Marcina Pawlaka, w dniu 16 listopada 2018 r. Konferencja realizowana jest przy wsparciu
finansowym Województwa Małopolskiego oraz Gminy Dobczyce.

Program tegorocznego wydarzenia:
- mgr Maria Serafin – wykład i lekcje otwarte: Nauczanie początkowe w
grze na fortepianie
- mgr Jadwiga Śmieszchalska: Szkolne obszary występowania tremy –
aspekt fizjologiczny
- mgr Jarosław Mirkiewicz: Szkolne obszary występowania tremy – aspekt
psychologiczny
- dr hab. Piotr Lato – lekcje otwarte: Klarnet
- dr Janusz Pater – lekcje otwarte: Akordeon
- dr Bartosz Koziak – lekcje otwarte: Wiolonczela
- dr hab. Agnieszka Draus: Od teorii do praktyki i z powrotem. O
konieczności integracji edukacyjnej w
kształceniu muzycznym
- dr hab. Maria Seremet: O zasadności uczenia śpiewu solowego w
szkołach muzycznych I stopnia. Za i przeciw
- mgr Monika Gubała: Awans zawodowy nauczycieli w świetle nowych
regulacji prawnych
- mgr Anna Dramowicz, mgr Joanna Tomkowska: Wyobraźnia – narzędzie
kreowania przyszłości
Konferencja odbędzie się 16 listopada 2018 r., w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym
(ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce). Informacje o konferencji znaleźć można na stronie
www.spmk.com.pl. Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany do zarejestrowanych
uczestników.
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Koszt udziału w konferencji wynosi 70 zł. Zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza należy
dokonać do dnia 14 listopada 2018 r. Do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty
konferencyjnej.
Adres formularza:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpJMhtgU0HrQFVIbgifWvCIcK7ktizgYBgLRSXAqM9gzXxA/viewform?usp=sf_link
Wraz ze zgłoszeniem należy wnieść opłatę za uczestnictwo na konto Stowarzyszenia Polskich
Muzyków Kameralistów:
79 2030 0045 1110 0000 0388 2660 (BGŻ BNP Paribas S.A.).
Nie ma możliwości zgłoszenia uczestnictwa i uiszczenia opłaty na miejscu. Istnieje możliwość
wystawienia faktury przelewowej. Organizatorzy zastrzegają możliwość wcześniejszego zakończenia
rejestracji.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: konferencja.dobczyce@gmail.com.
Zapraszamy także do zgłaszania uczniów do udziału w lekcjach otwartych (fortepian, akordeon,
klarnet, wiolonczela). Udział uczniów w lekcjach jest bezpłatny. Zgłoszeń uczniów należy dokonać do
25 października 2018 na adres: konferencja.dobczyce@gmail.com. Komitet Organizacyjny do 31
października 2018 r. poinformuje telefonicznie o zakwalifikowaniu ucznia i harmonogramie lekcji.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego:
dr Grzegorz Mania

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
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