SŁYSZYSZ DOBRE DŹWIĘKI?

KONFERENCJA DLA PEDAGOGÓW, NAUCZYCIELI I ANIMATORÓW
21 LUTEGO 2019 | FILHARMONIA IM. M. KARŁOWICZA W SZCZECINIE

09.00-09.30

Rejestracja uczestników

hol

09.30-09.40

Powitanie

sala kameralna

09.40-10.40
sala kameralna

Panel dyskusyjny

moderator: Mikołaj Jarosz

Hałas jako wyzwanie teraźniejszości i przyszłości
Hałas to nasz przeciwnik w skali mikro i makro. Jakie decyzje może podjąć osoba zarządzająca szkołą czy
instytucją kultury, by ta publiczna przestrzeń była przyjazna jej użytkownikom pod względem panujących tam
warunków akustycznych? Co może zrobić nauczyciel, który chce ochronić swoich podopiecznych przed
skutkami hałasu? Wreszcie, jakie projekty ekologiczne mogą być realizowane przez organizacje pozarządowe?
O tym i innych wyzwaniach związanych z hałasem rozmawiać będą goście panelu eksperckiego.

10.40-11.00

Przerwa kawowa

hol

11.00-13.15
sale prób
+ galeria
przy Cerkwi

Warsztaty | blok 1
1. Martyna Sztuk / dyplomowany surdopedagog, audiometrysta, terapeuta metody SPPS, członek zespołu
Centrum Słuchu i Mowy Medincus
"Chodzą słuchy - warsztaty z uchem w tle" - warsztaty o słuchu, uwadze słuchowej i przetwarzaniu słuchowym

2. Łukasz Kowalik / nauczyciel języka angielskiego, edukator, bloger (odbelfra.com)
Program szyty na miarę. Edukacja muzyczna site-specific jako forma nauki języków obcych w ujęciu CLIL (Content and
language integrated learning)

3. Paulina Stok-Stocka / główny specjalista ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Filharmonii
w Szczecinie, fundraiserka i realizatorka projektów
Od pomysłu do projektu. Jak myśli przekuć w działania i gdzie szukać finansowania

13.15-13.45

Przerwa kawowa

hol

13.45-16.00
sale prób
+ galeria
przy Cerkwi

Warsztaty | blok 2
4. Anna Biały / animatorka kultury, prowadzi warsztaty z obszaru edukacji kulturalnej i muzycznej
Zaprojektuj grę i edukuj! Jak stworzyć i zaplanować grę edukacyjną

5. Mikołaj Jarosz / trener i specjalista z zakresu inżynierii akustycznej, ekspert firmy ECOPHON
Norma akustyczna w pigułce. Warsztat rozwiązań praktycznych dla szkół i nie tylko

6. Marzena Białowolska / prezeska Fundacji „Dzika Ostoja”
Jak gromadzić ludzi wokół idei? Metody animacyjno-angażujące odbiorców w edukacji ekologicznej

16.15-17.15

Badania słuchu (dla chętnych)

sala prób 1
Zgłoszenia i szczegóły: www.uslysz.filharmonia.szczecin.pl
ORGANIZATOR:

Konferencja dla pedagogów, nauczycieli i animatorów realizowana jest w ramach projektu "Słyszę Dobre Dźwięki - kampania edukacyjna
dotycząca przeciwdziałaniu zanieczyszczenia środowiska hałasem", dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
PARTNERZY:

PATRONAT HONOROWY:

