Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kolbuszowej
Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie
Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Muzycznych
i Nauczyciele Instrumentów Dętych Blaszanych :
trąbka, eufonium, puzon, tuba, waltornia
Wyjątkowo z uwagi na sytuację epidemiologiczną przebieg zajęć tej edycji rozważany
jest hybrydowo, w przypadku uczniów chcących uczestniczyć stacjonarnie (rozważane
uczestnictwo uczniów szkoły macierzystej).
Pozostali zaś zgłaszając się do udziału w seminarium skorzystają z zajęć online. Kolejność
i terminy zajęć ustalone zostaną po przyjęciu zgłoszeń, które następnie przed rozpoczęciem
seminarium zostaną przesłane drogą mailową do zgłoszonych uczestników.

Serdecznie zapraszam wszystkich nauczycieli i uczniów klas instrumentów dętych
blaszanych – trąbki, eufonium, puzonu , tuby i waltorni Szkół Muzycznych I i II
stopnia na seminarium, które odbędzie się w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia
w Kolbuszowej w dniach 12 - 13 kwietnia 2021 r.

Temat seminarium:
1. „Realizacja podstaw programowych w trakcie i po powrocie do normalnego
trybu nauczania”
2. „Wyrównanie dysproporcji w wiadomościach i umiejętnościach
spowodowanych specyfiką prowadzenia zajęć on-line – ze szczególnym
uwzględnieniem spraw aparatu gry i zadęcia”.
3. „Metody wspierania poziomu zaangażowania podczas ćwiczenia
z jednoczesnym niwelowaniem problemów i barier psychicznych”.
4. „Właściwe gospodarowanie czasem podczas ćwiczenia ze szczególnym
uwzględnieniem trudności wynikających z panującej pandemii w odniesieniu
do specyfiki instrumentów dętych.”

Dofinansowano ze środków Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

Wykładowcami seminarium będą:
prof. dr hab. Wacław Mulak
dr Tomasz Ślusarczyk
dr hab. Maciej Łakomy
dr Tomasz Bińkowski
dr hab. Jakub Urbańczyk
mgr Jacek Kraus - psycholog

- AM Kraków / trąbka
- UMFC Warszawa, AM Kraków/ trąbka
- AM Poznań / puzon
- UMFC Warszawa/ waltornia
- AM Kraków / tuba

PLANOWANY PRZEBIEG SEMINARIUM:
12 kwietnia 2021
DZIEŃ PIERWSZY

10:00 – 10:30 – otwarcie seminarium
10:30 – 11:30 – psycholog – spotkanie z nauczycielami na temat „Wartość dobrej relacji
nauczyciel – uczeń, w czasie kryzysu wywołanej pandemii. Wzajemna komunikacja,
rozumienie i wspieranie”
11:45 – 13:00 – psycholog – spotkanie z uczniami
13:00 – 15:00 – przerwa obiadowa
15:00 – 15:45 – wykład dla nauczycieli - „Realizacja podstaw programowych w trakcie i po
powrocie do normalnego trybu nauczania oraz wyrównanie dysproporcji w wiadomościach i
umiejętnościach spowodowanych specyfiką prowadzenia zajęć on-line – ze szczególnym
uwzględnieniem spraw aparatu gry i zadęcia”
16:00 – 16:45 – wykład dla słuchaczy (uczniów) – „Metody wspierania poziomu
zaangażowania podczas ćwiczenia z jednoczesnym niwelowaniem problemów i barier
psychicznych”
17:00 – 18:30 – konsultacje wg ustalonego harmonogramu
18:45 – 19:15 – dyskusja merytoryczna / nauczyciele - (wg potrzeb)
13 kwietnia 2021r.
DZIEŃ DRUGI

09:00 – 10:30 – konsultacje wg ustalonego harmonogramu
10:45 – 12:00 – konsultacje wg ustalonego harmonogramu
12:15 – 13:30 – konsultacje wg ustalonego harmonogramu
13:30 – 15:00 – przerwa obiadowa
15:00 – 15:45 – psycholog – spotkanie z nauczycielami;
16:00 – 17:00 – konsultacje wg ustalonego harmonogramu
17:15 – 18:30 – wykład dla słuchaczy “Właściwe gospodarowanie czasem podczas ćwiczenia
ze szczególnym uwzględnieniem trudności wynikających z panującej pandemii w odniesieniu
do specyfiki instrumentów dętych”
Seminarium jest nieodpłatne.

Każdy uczestnik Ogólnopolskiego seminarium instrumentów dętych blaszanych, który opuści
zajęcia z powodu udziału w seminarium otrzyma zaświadczenie. Prosimy o zgłoszenie tego
faktu do organizatora.
Zgłoszenia proszę wysyłać do dnia 07 kwietnia 2021 za pomocą formularza Google,
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2PPJL40YNwnDFqfiChG6kHdapDUwRs6kd7AXUyfjpWwUcw/viewform?usp=pp_url
który również dostępny jest na stronie szkoły www.psm.kolbuszowa.pl
UWAGA ! Organizatorzy zastrzegają możliwość zamknięcia listy uczestników seminarium przed podanym
wyżej terminem, w przypadku gdy liczba nadesłanych zgłoszeń przekroczy możliwości organizacyjne
seminarium

Serdecznie zapraszam
W imieniu organizatorów Aleksandra Niezgoda - Dyrektor PSM I st. w Kolbuszowej
w razie pytań – 509 355 564

