
Szanowni Państwo, 

 

serdecznie zapraszam na konferencję Grajmy i śpiewajmy w szkole. 

Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, która odbędzie się już 29.11.2019 

w Warszawie, ul. Namysłowska 4, w Państwowej Szkole Muzycznej I st. Nr 2 im. 

Fryderyka Chopina. 

 

Konferencja kierowana jest do Dyrektorów Przedszkoli, Szkół Podstawowych, 

Szkół Ponadpodstawowych, Nauczycieli Muzyki i 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 aktywności muzycznej dzieci w wieku szkolnym, 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 dnia 

24.02.2017 r. 

Konferencję poprowadzi kurator regionalny projektu Śpiewająca Polska, Anna 

Waligóra-Tarnowska – dyrygent z ogromnym doświadczeniem chórmistrzowskim, 

działający w regionie mazowieckim od wielu lat. 

Spotkanie będzie doskonałą okazją do zgłębienia swojej wiedzy dotyczącej 

chóralistyki szkolnej oraz do zapoznania się z możliwościami dofinansowania, jakie 

szkoły mogą uzyskać na muzyczną działalność. 

Obowiązuje rejestracja internetowa – udział w konferencji jest BEZPŁATNY 

(liczba miejsc – 350, decyduje kolejność zgłoszeń). 

Aby zapisać się na konferencję wystarczy wypełnić poniższy formularz 

w terminie do 22.11.2019 roku (piątek): 

http://bit.ly/Konferencja-Warszawa-29-11-2019 

Po zakończonej konferencji każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie. 

Organizator: 

Anna Waligóra-Tarnowska 

kurator regionalny Projektu Akademia Chóralna-Śpiewająca Polska 

694 053 695; waligoraanna@tlen.pl 
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PROGRAM KONFERENCJI 

Grajmy i śpiewajmy w szkole. Akademia Chóralna-Śpiewająca Polsk 

WARSZAWA, 29 LISTOPADA 2019 R. 

ADRES: ul. Namysłowska 4, 03-454 Warszawa 

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 2 im. Fryderyka Chopina 

Część 1 

10.00-11.00 

Śpiewajmy ! – warsztat chórmistrzowski 

 

mgr Olivia Kaczyńska – chórmistrz, dyrygent, 

pedagog 

Część 2 

11.00-12.00 

Jak uzyskać wsparcie merytoryczne i finansowe na 

działalność chóru w placówce? 

Przedstawienie działalności Projektu Akademia 

Chóralna – Śpiewająca Polska oraz pilotażowego 

Projektu Grajmy w szkole. 

mgr Anna Waligóra-Tarnowska – kurator regionalny 

Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska 

Chór w szkole. Czy to wyzwanie? 

mgr Przemysław Kowalczyk – dyrektor Katolickiej 

Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie 

12.00-12.15 przerwa 

Część 3 

12.15-12.45 

Koncert chórów Projektu Śpiewająca Polska 

Chór Animato ze Szkoły Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Łazach, 

dyr. Olivia Kaczyńska 

Chór LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III 

Sobieskiego w Warszawie, dyr. Liliana Bach 

12.45-13.30 
Dyskusja i podsumowanie, rozdanie zaświadczeń 
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