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 Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszam na konferencję  

Grajmy i śpiewajmy w szkole. Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska,  

która odbędzie się 21.11.2019 w Krakowie, Os. Centrum E 2, w Zespole 

Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza.  

Konferencja skierowana jest do Dyrektorów Przedszkoli, Szkół Podstawowych, 

Nauczycieli Muzyki, Studentów Uczelni Muzycznych. 

Konferencja organizowana jest w ramach Programu pilotażowego „Grajmy w 

szkole”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z 

Narodowym Forum Muzyki, Polską Radą Muzyczną oraz Dolnośląskim 

Towarzystwem Muzycznym. Projekt powstaje dzięki funduszom Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy współpracy Ministerstwa Edukacji 

Narodowej.  W trwającym programie ww. partnerskie instytucje koordynują 

zadania dotyczące wsparcia placówek oświatowych w rozwoju edukacji 

muzycznej w kraju. Celem tego projektu jest wpływ na rozwój społeczny dzieci w 

wieku szkolnym poprzez aktywność muzyczną, skierowany do różnych warstw 

społecznych uczniów. Zaplanowane działania mają długofalowo rozwijać 

umiejętności muzyczne oraz interpersonalne, kształtując postawy świadomego 

odbioru sztuki muzycznej oraz umiejętności wartościowania wytworów kultury.  

Podczas konferencji poruszone będą kwestie dotyczące wsparcia zespołowego 

muzykowania w polskich szkołach, w tym obecnie prowadzonych działaniach 

wspierających chóry szkolne i przedszkolne w ramach projektu Akademia 

Chóralna Śpiewająca Polska, działającego obecnie Programu Pilotażowego 

„Grajmy w szkole’, którym objęte są wybrane szkoły w Polsce oraz plany rozwoju 

prowadzonych działań, zgodnych z podstawami programowymi określonymi  

w Rozporządzeniu MEN z dn. 24.02.2017 r.  

Konferencję poprowadzi kurator regionalny projektu Śpiewająca Polska,  

dr Ksenia Miśkiewicz – dyrygent z ogromnyn doświadczeniem chórmistrzowskim, 

działajacy w regionie małopolskim od wielu lat. Spotkanie będzie doskonałą 

okazją do zgłębienia swojej wiedzy dotyczącej chóralistyki szkolnej oraz 

zapoznania się możliwościami dofinansowania, jakie szkoły mogą uzyskać na 

muzyczną działalność.  

W konferencji weźmie udział doradca metodyczny z muzyki dla szkół 

ogólnokształcących wszystkich stopni w Małopolsce mgr Agnieszka Gietner.  

Udział konferencji jest BEZPŁATNY.  

Aby zapisać się na konferencję wystarczy wypełnić poniższy formularz w 

terminie do 14.11.2019 r.   

http://bit.ly/Konferencja-Krakow-21-11-2019 

Po zakończonej konferencji każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie.  

Organizator: 
dr Ksenia Miśkiewicz 
Kurator regionalny Projektu Akademia Chóralna- Śpiewająca Polska 
k.miskiewicz@onet.pl , 696706787 

http://bit.ly/Konferencja-Krakow-21-11-2019
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PROGRAM KONFERENCJI 

Grajmy i śpiewajmy w szkole. Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska 

Kraków, 21 listopada 2019 r.  

Adres: Osiedle Centrum E 2, 31-934 Kraków 

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza 

Część I  

12.00- 12.30  „Śpiewajcie głosem, śpiewajcie sercem -  czyli o roli śpiewu  

w życiu i edukacji” 

dr Eliza Krupińska 

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej Uniwersytetu 

Papieskiego, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Kraków 

Część II 

12.30 – 13.00 Jak uzyskać wsparcie finansowe i merytoryczne na 

działalność chóru w palcówce?  

Przedstawienie działalnośći projektu Akademia Chóralna 

Śpiewająca Polska oraz Programu Pilotażowego Grajmy  

w szkole. 

dr Ksenia Miśkiewicz – kurator regionalny Projektu  

Akademia Chóralna Śpiewająca Polska  

 

Część III 

13.00-13.30 Koncert chórów Projektu Śpiewająca Polska 

Chór UNISONO oraz Chór CLAVE DE SOL  

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. MICKIEWICZA W SZCZUCINIE  

Dyrygent ILONA MACH  

13.-13.45 Dyskusja, podsumowanie 

 

    


