Konin, dn. 31.08.2017 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
szkół muzycznych I i II st.

Uprzejmie

zapraszamy

do

udziału

w

VIII

OGÓLNOPOLSKIEJ

KONFERENCJI

METODYCZNEJ DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW OGÓLNOMUZYCZNYCH SZKÓŁ
MUZYCZNYCH I i II STOPNIA, która odbędzie się w dniach 22 – 23 września 2017 r. (w piątek
w godzinach od 09.30 – 19.00 i w sobotę w godzinach od 09.30 – 18.00) w Państwowej Szkole
Muzycznej I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Koninie. Inauguracji oraz podsumowania Konferencji
dokona Starszy Wizytator CEA Region Wielkopolski Pan Artur Matejuk oraz Starszy Wizytator CEA
Region Kujawsko-pomorski Pani Anna Drogowska.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników poprzednich edycji Konferencji proponujemy
formułę dwudniową, w ramach której odbędą się wykłady i ćwiczenia dla nauczycieli PSM II st.,
z kształcenia słuchu, rytmiki i audycji muzycznych zajęcia warsztatowe z nauczycielami, prezentacja
autorskich pomocy dydaktycznych, komentarze metodyczne i panele dyskusyjne uczestników Konferencji.
Zapraszamy do udziału w całości Konferencji; możliwa jest deklaracja udziału w jednym dniu
Konferencji (należy ten fakt zaznaczyć na formularzu zgłoszeniowym).
Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy do 18.09.2017 r., więc prosimy o jak najszybsze
przysyłanie formularzy i dowodów wpłaty (wpłaty tylko i wyłącznie na konto Rady Rodziców przy
Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Koninie).
Cieszą nas pozytywne opinie na temat tej imprezy oraz zainteresowanie proponowaną tematyką
i formułą wymiany doświadczeń metodycznych między nauczycielami różnych specjalności. Jak zwykle, tak
i w tym roku zapraszamy również zainteresowanych tematyką Konferencji nauczycieli instrumentalistów.
Kierownik Konferencji, Urszula Kozłowska (PSM I i II st. Konin) zaprosiła w tym roku do udziału
cenionych wykładowców Akademii Muzycznych i Uniwersytetów oraz doświadczonych nauczycieli
przedmiotów ogólnomuzycznych: prof. Marka Dyżewskiego (Wrocław), dr Magdalenę Ratalewską
(Uniwersytet

Łódź),

dr

Grażynę

Draus

(UMFC

Warszawa,

ZPSM

Nr

1

Warszawa),

dr Artura Zagajewskiego (AM Łódź), dr Tomasza Kienika (AM Wrocław), Annę Główczyńską
(Starszy Wizytator CEA Region Zachodniopomorski), Grzegorza Kosa (UMFC Warszawa),
Joannę Tomkowską (PSM I i II st. Olsztyn), Beatę Marię Michniewicz (PSM I i II st. Suwałki), Urszulę
Cebulę (PSM I st. Kolbuszowa). Szczegóły Konferencji zostały zamieszczone w ramowym programie
Konferencji.

Bardzo prosimy o przekazanie informacji zainteresowanym pedagogom oraz jak najszybsze
podanie drogą elektroniczną imiennych zgłoszeń na adres: sekretariat@psmkonin.pl, wraz z dowodem
wpłaty 60 zł (koszty organizacyjne) na numer konta Rady Rodziców przy PSM I i II st. w Koninie:
96 1020 2746 0000 3402 0017 4821, do dnia 18.09.2017 roku. W tytule przelewu proszę wpisać
„Konferencja Konin 2017”. Możliwe jest zadeklarowanie przez nauczyciela udziału tylko w jednym
dniu Konferencji (wpłata obowiązkowa 40 zł). Organizatorzy zapewniają słodki poczęstunek w ramach
przerw, materiały dydaktyczne i promocyjne oraz zaświadczenia. Uczestnicy we własnym zakresie
pokrywają koszty dojazdu i noclegu.
Wszelkich informacji udziela Sekretariat Szkoły, tel. (63) 242 – 88 – 24.
Zapraszamy do Konina i oczekujęmy na Państwa aktywny i liczny udział w Konferencji.

