Uczysz muzyki? Zmieniasz świat!
Muzykoteka Szkolna w trasie! W październiku będziemy na dwóch
konferencjach organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Edukatorów
i Animatorów Muzyki. Z innych aktualnośći: do 15 października trwa
konkurs Nauczyciel Muzyki 2015 a do 10 listopada – konkurs Minutowa
Piosenka Klasowa.

Konferencja Regionalna PSEiAM w Łodzi „Od Fryderyka Chopina do Howarda Gardnera”

Konferencja inicjuje współpracę środowisk edukatorów i animatorów muzycznych na rzecz rozwoju edukacji muzycznej w
Łodzi i województwie łódzkim.Celem naszego spotkania będzie dyskusja o wyzwaniach i nowych kierunkach w edukacji
artystycznej, o wielorakich inteligencjach artystycznych oraz ocenianiu kształtującym.

W konferencji wezmą udział m.in.: Wojciech Marchwica (wicedyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina), Jan
Topolski (szef Muzykoteki Szkolnej), Dominika Jakubowska z Filharmonii Łódzkiej. Oprócz konferencji w planach m.in.
warsztat edukacji kulturowej z refleksją metodologiczną, Human beatbox, tworzenie dzwięków muzycznych za pomocą
układu mowy.

Czas: 10 października(sobota), godzina 10.00
Miejsce: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Kopcińskiego 29, Łódź

Konferencja Uczysz muzyki? Zmieniasz świat!

Celem spotkania będzie dyskusja o wyzwaniach i nowych kierunkach w edukacji muzycznej, wskazanie sposobów
podnoszenia jakości i atrakcyjności nauki muzyki oraz integracja środowiska edukatorów i animatorów Tematem dyskusji
będzie także plan szkoleń proponowanych przez Polskie Stowarzyszenie Edukacji i Animacji Muzycznej. W ramach
konferencji odbędzie się warsztat dla użytkowników portalu muzykotekaszkolna.pl oraz warsztat Kolorowa eksplozja rytmu
(Bum Bum Rurki).

Czas: 26 października, godzina 14
Miejsce: Zamość, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu, ul. Lwowska 19

Konkurs Nauczyciel Muzyki 2015 – zgłoszenia do 15 października 2015!

Przypominamy, że 15 października upływa termin przyjmowania zgłoszeń do w konkursie i plebiscycie na Nauczyciela
Muzyki 2015. Zgłaszajcie ulubionych nauczycieli, charyzmatycznych przewodników ludzi, którzy uczą muzyki w szkole lub
poza nią. Więcej informacji na naszej stronie www.pseiam.pl

Minutowa Piosenka Klasowa

Starasz się budzić serca, umysły i wyobraźnię młodych twórców? Próbujesz odkrywać talenty swoich podopiecznych? Dbasz
o ich artystyczny rozwój i kreatywność? Integrujesz i inspirujesz swoich uczniów? Weź udział w konkursie razem ze swoją
klasą.

W konkursie przewidziano nagrody:
·
·
·

Instrumenty muzyczne dla Waszej szkoły – za szczególny wkład pracy, kreatywność i aktywność
nauczycieli, przygotowujących nagrodzone klasy
Płyty, książki i dyplomy indywidualne – dla wszystkich uczestników, wykonującychnagrodzone piosenki.
Nagroda Publiczności – wybrane klipy wezmą udział w ogólnopolskim plebiscycie o Nagrodę Publiczności za
najlepszy szkolny klip muzyczny w Polsce

Konkurs jest adresowany do klas ze szkół podstawowych i gimnazjów wraz z opiekunami. Zgłoszone klipy ocenia
profesjonalne jury, złożone z kompozytorów, muzyków, poetów i autorów piosenek. Termin przysyłania piosenek
stworzonych i nagranych przez Wasze klasy został przesunięty na 10 listopada. Więcej informacji na stronie:
http://www.akcjalabirynt.pl/minutowa-piosenka-klasowa/

Na zdjęciu: Anna Weber z Music Together, fot. PSEIAM

