Weekend z Muzykoteką Szkolną
Inspirujące zajęcia dla pedagogów odbędą się 26-27 listopada w
Warszawie. Zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania!
Warsztaty, wykłady, prezentacje – czyli dwa dni pełne inspirujących zajęć i spotkań dla nauczycieli muzyki, animatorów i
edukatorów muzycznych w Narodowym Instytucie Audiowizualnym w weekend 26 i 27 listopada 2016 roku.
Muzykoteka Szkolna to ogólnodostępny internetowy serwis edukacyjny wydawany przez Narodowy Instytut
Audiowizualny. Od 1 września 2016 roku portal działa w nowej odsłonie, przystosowanej do potrzeb jego głównych
użytkowników – nauczycieli muzyki ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, animatorów i edukatorów, którzy
prowadzą zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży.
W dniach 26 – 27 listopada zapraszamy do siedziby NInA w Warszawie na dwudniową konferencję poświęconą edukacji
muzycznej. Chcemy pokazać najciekawsze edukacyjne narzędzia dostępne on-line, w tym innowacyjną aplikacje mobilną
Orkiestrownik i program Meludia do kształcenia słuchu.
Będziemy też dyskutować o sposobie nauczania historii muzyki w szkole, ale przede wszystkim chcemy zachęcić do udziału
w licznych warsztatach – od emisji głosu, poprzez muzykoterapię, muzykę tradycyjną, aż po muzykę elektroniczną.
Dodajmy, że warsztaty poprowadzą wybitni specjaliści – nauczyciele, aktywni muzycy, kompozytorzy i wykładowcy
akademiccy.
Poznaj sylwetki prowadzących oraz szczegóły zajęć.
Ramowy program:
26.11.2016
9.30 – REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
10.00 – 10.30 – OTWARCIE, prezentacja portalu Muzykoteka Szkolna (Agata Kwiecińska)
10.30 – 11.00 PREZENTACJA aplikacji ORKIESTROWNIK (Instytut Muzyki i Tańca)
11.00 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 12.00 ROZŚPIEWANIE z chórem VARSOVIAE REGII CANTORES (dyrygentka Joanna Maluga)
12.00 – 13.00 i 13.15 – 14.15 WARSZTATY(podział na grupy):
1. EMISJA GŁOSU i PROWADZENIE CHÓRU (dr Joanna Maluga) – sala WIELKA GRA (II piętro)
2. UWAGA – MUZYKA! TRENING FUNKCJI POZNAWCZYCH POPRZEZ DZIAŁANIA MUZYKOTERAPEUTYCZNE (dr
Ludwika Konieczna-Nowak) – sala MINIMAX (parter, za kawiarnią)
14.15 – 15.00 PRZERWA OBIADOWA
15.00 – 16.00 Prezentacja programu do kształcenia słuchu MELUDIA (Stanisław Suchora, Bastien Sannac & Kevin
Kleinmann)
27.11.2016
10.00 – 10.15 Powitanie i podział na grupy
10:15 – 11.15 HISTORIA MUZYKI W DOBIE INTERNETU – JAK O NIEJ MÓWIĆ (Anna Pęcherzewska-Hadrych)

11.30 – 14.45 WARSZTATY(podział na grupy): 1. MUZYKA TRADYCYJNA (Ewa Grochowska), 2. MUZYKA NOWYCH MEDIÓW
(Sławomir Wojciechowski, Anna Kwiatkowska)
14.45 – 15.30 PRZERWA OBIADOWA
15.30 – 16.30 PODSUMOWANIE KONFERENCJI, DYSKUSJA
REJESTRACJA:
- w związku z bardzo dużym zainteresowaniem zamknęliśmy już zapisy! Poinformujemy o wolnych miejscach, jeśli tylko
się pojawią
- udział w konferencji jest bezpłatny dla nauczycieli, edukatorów i animatorów
- organizator nie pokrywa kosztów podróży i pobytu w Warszawie
- dla uczestników seminarium przewidziano bezpłatny obiad
- zachęcamy do potwierdzania swojej obecności w wydarzeniu na Facebooku
- wszelkie informacje pod adresem: muzykoteka@nina.gov.pl i pod numerem telefonu: 22 380 49 28

